
 

                                                    

 
 

„Halowy Puchar Dolnego Śląska w Skokach                              
2018r - I Eliminacja”  

Regionalne i Towarzyskie Zawody Halowe  
 w Skokach Przez Przeszkody 

PARTYNICE - 04.02 .2018r . 
 

Organizatorzy: 
 
 

Dolnośląski Związek Jeździecki 
Klub Jeździecki  PARTYNICE 
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych  
Equiproject.pl 

 
Miejsce: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych  

Wrocław – Partynice  ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław 
 

Termin: 
 

04.02.2018 
 

Zgłoszenia: 
 

Do dnia 01.02.2018, godz. 22:00 przez panel 

zawodykonne.com Zakładka WTWK  Partynice   

Boksy (ilość ograniczona) 

 
Uczestnicy: 
 
Warunki ogólne: 
 
Warunki 
techniczne: 
 
Warunki udziału: 
 

Kluby i Sekcje zrzeszone  w PZJ/DZJ zawodnicy niezrzeszeni;  
 

Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ.   
 

Hala konkursowa (36m x 72m) i rozprężalnia (20m x 60m), 
podłoże piasek kwarcowy,  
    
 Zawodnicy – na koszt własny; Luzacy – na koszt własny, 
 Konie – koszt transportu pokrywają delegujący. 

 
Sędzia Główny:  

Sędzia DZJ:        

Krzysztof Ksztoń 

Ewa Formicka 

Sędzia :  

Sędzia stylu:  

Komisarz:     

Justyna Borysewicz-Rudy  

Jacek Pękalski 

Kinga Ksztoń 

Gospodarz toru:          Jacek Pękalski 

Dyrektor zawodów:    Dariusz Matuszewski  

Lekarz weterynarii:    Leszek Januszewski  

https://zawodykonne.com/zawody/wgajda/52


 
Program 
Zawodów:  

 
  
 
 

 
1. Konkurs Towarzyski                 „Pony Mini”      LL  50-60 

cm,   
    Konkurs zwykły (art.238.2.1) 

2. Konkurs Towarzyski                 „Pony Open”     LL 70-80 
cm, 

    Konkurs zwykły (art.238.2.1)  

3. Konkurs Towarzyski                 „Pony Max”       LL  80-90 
cm,  

    Konkurs zwykły (art.238.2.1) 

4. Konkurs  Regionalny                „Amator”                 L 100 
cm,  

    Konkurs zwykły (art.238.2.1)  

5. Konkurs Regionalny                „Junior Młodszy”     L 100 m, 
    Konkurs zwykły (art.238.2.1)  

6. Konkurs Regionalny                „Egzaminacyjny”     L 100 

cm, 

7. Konkurs Regionalny                „Junior”                    P 110 

cm,  

Konkurs dwufazowy ( I faza zw., II faza zw. (art.274.5.3) 

8. Konkurs Regionalny                 „Senior”                  N 120 
cm, 

    Konkurs dwufazowy ( I faza zw., II faza zw. (art.274.5.3) 

9. Konkurs Regionalny                                                 C 130 cm 
Konkurs zwykły (art.238.2.1)   

       
listy   startowe: 
 
 
 
Opłaty: 

Listy będą widoczne na stronie: www.zawodykonne.com Zakładka 
WTWK  Partynice 4.02.2017    najpóźniej  03.02.2018 od godz. 
18.00. 
 

Wszystkie konkursy: 1 - 9 po 50 zł - od każdego startu; 

Boks – 100 zł  „po potwierdzeniu rezerwacji”;  

Celem potwierdzenia zgłoszenia ostatecznego prosimy o wpłatę 
zadatku w wysokości 50% opłaty organizacyjnej oraz 100% opłaty             
za boks, nie później niż do dnia zgłoszeń ostatecznych na konto: 
Klub Jeździecki Partynice 
ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 
Bank: mBank S.A. 
42 1140 2017 0000 4402 1302 0203 
z dopiskiem: ZR-B, imię i nazwisko zawodnika 
 
Pozostałą część opłaty organizacyjnej należy uiścić w biurze 
zawodów, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego 
konkursu. Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w 
dniu zawodów – opłata 40 PLN.  

 

Sprawy  
organizacyjne: 

 Zgłoszenia powinny zawierać  nr PZJ/ DZJ konia, imię i nazwisko i 
nr PZJ/ DZJ  zawodnika, klub oraz nr konkursu i ilość przejazdów,  

 kategorie jeździecką i sportową, rocznik-junior (dotyczy jeźdźców           
z DZJ uczestniczących w HP- Dolnego Śląska 2018).  

 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu 
zawodów:    opłata 40 zł. 

 Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne 



badania weterynaryjne koni oraz szczepienia. Bez w/w 
dokumentów konie nie będą dopuszczone do startów! 

 Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody 
rodziców na start w zawodach. 

 Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni 
obowiązuje noszenie prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia 
głowy (kask) 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i 
kradzieże podczas zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie 
zawodów, a w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do 
odwołania niektórych konkursów lub ograniczenia puli nagród 
finansowych.  

 Prosimy o dostarczenie paszportów koni do biura zawodów. 
 Przypominamy o obowiązku posiadania numerów startowych.  
 Wszelkie nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwać do 

gnojownika usytułowanego koło stajni sportowej- czterdziesto 
boksowej.   

 Przyczepy i koniowozy prosimy parkować wyłącznie na miejscu 
wyznaczonym przez WTWK Partynice- parking przy stajni letniej w 
załączeniu mapa.  
 Jeżeli ktoś chce zamówić boks na zawody prosimy to zrobić 
przez panel zawodykonne.com Zakładka WTWK  Partynice  oraz 
wysłać maila na adres : zawody.kjpartynice@wp.pl, za boks 
należy też uregulować wpłatę na konto Klub Jeździecki Partynice 
numer konta:      42 1140 2017 0000 4402 1302 0203 do dnia 
01.02.2018 roku, bez wpłaty na konto nie gwarantujemy 
otrzymania boksów.  

 
Za nieprzestrzegania  ustaleń osoby naruszające będą ponosiły 

konsekwencje finansowe . Wstawianie koni do boksów za które nie 
zapłacono opłata organizacyjna 100zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, 
INFORMACJE NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO SOBOTY 
03.02.2018 r. DO GODZINY 15:00 NA ADRES:   
zawody.kjpartynice@wp.pl ORAZ ANULOWAĆ ZGŁOSZENIE NA 
PANELU www.zawodykonne.com  Zakładka WTWK  Partynice   
 

NAGRODY KONKURSY OTWARTE : 

Suma nagród finansowych to: 1200 zł 
Konkurs Planowane nagrody dla zwycięzców 
1. T  LL -50-60 cm Flot’s i za zajęte miejsca (1 – 8 ) 
2. T  LL – 70-80 cm Flot’s i za zajęte miejsca (1 – 8 ) 
3. T  LL -90 cm Flot’s i za zajęte miejsca (1 – 8 ) 

4. R  L – 100 cm Flot’s i za zajęte miejsca (1 – 8 )  

5. R  L – 100 cm Flot’s i za zajęte miejsca (1 – 8 ) 

7. R  P – 110 cm Nagrody finansowe za miejsca 1-3 (III-50 zł, II-100 zł, I-150 zł) 

8. R  N – 120 cm Nagrody finansowe za miejsca 1-3 (III-100 zł, II-150 zł, I-200 zł) 

9. R C – 130 cm Nagrody finansowe za miejsca 1-3 (III-100 zł, II-150 zł, I-200 zł) 

 

https://zawodykonne.com/zawody/wgajda/52
mailto:zawody.kjpartynice@wp.pl
mailto:zawody.kjpartynice@wp.pl
http://www.zawodykonne.com/
https://zawodykonne.com/zawody/wgajda/52


W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo 
do zmniejszenia nagród finansowych o 50% : 

1.   dla konkursu P jeżeli liczba koni będzie mniej niż 15. 
2. dla konkursu N jeżeli liczba koni będzie mniejsza niż 10. 
3. dla konkursu C jeżeli liczba koni będzie mniejsza niż 6. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:                                                                           

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób                   
w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro 
konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach 
konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom 
np. komercyjnym. 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia 
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia i transportu. 
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udz iał w 
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków 
nadużywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 

  Wrocław, 19 -01-2018, (Propozycje zatwierdzone przez: DZJ) 

 
Dla ułatwienia komunikacji na obiekcie  przedstawiamy mapkę WTWK                        
z zaznaczeniem miejsc parkingowych dla samochodów i przyczep. Prosimy                             
o przestrzeganie podanych ustaleń. Za nieprzestrzegania  ustaleń osoby  
naruszające będą ponosiły konsekwencje finansowe.  

                     
 
 
 
 



 

                                                    
 

 
REGULAMIN HALOWEGO PUCHARU DOLNEGO ŚLĄSKA W SKOKACH – 2018r. 

 

1. Organizatorzy:  Dolnośląski Związek Jeździecki; 

                         Wrocławski Tor Wyścigów Konnych;  

                         Klub Jeździecki Partynice Wrocław; 

            Equiproject.pl; 

 

2. Terminy – Styczeń - Marzec 2018 

 I eliminacja              04.02.2018 

 II eliminacja             25.02.2018  

 III Finał                    17-18.03.2017 

 

3. Kategorie : 

 Pony „Mini”,     (do 16 lat bez klas sportowych); 

 Pony „Open”      (do 16 lat bez klas sportowych); 

 Pony „Max”       (bez klas sportowych); 

 Junior Młodszy  ( do 15 lat);  

 Junior                 (do 18 lat); 

 Senior; 

 „Amator” ( zawodnicy, którzy w 2017 nie zdobyli III klasy sportowej w skokach ).  

    

4. Opłaty startowe – 50 PLN od konia za przejazd. 

 

5. Warunki techniczne:         

 klasyfikacji pucharowej podlegają tylko zawodnicy Dolnośląskiego Związku 

Jeździeckiego którzy zgłoszą organizatorowi  start w HP – B DZJ; 

 eliminacje ( konkursy „klasyczne”) : 

⁃ zwykły 

⁃ zwykły z rozgrywką 

⁃ dwufazowy (zwykły-zwykły) 

 finał ( zwykły z rozgrywką) 

 wysokości konkursów:  

⁃ pony „mini”      LL (50-60cm) 

⁃ pony „open”      LL (70-80cm) 

⁃ pony „max”       LL (80-90cm) 

⁃ Junior Młodszy (L, L1) 

⁃ Junior                ( P, P1) 

⁃ „ Amator”          (L, L1) 

⁃  Senior               (N, N1) 

6. Punktacja rankingowa:  I m. - 12 ptk; II m - 10 ptk; III m -  8ptk ; IV m-  7ptk; V m -  6ptk; 

                                                    VI m-  5ptk; VII m- 4ptk ;VIII m- 3ptk;IXm- 2ptk; Xm - 1ptk; 



 pozostali zawodnicy kończący konkursy eliminacyjne z 1 ptk. 

 w konkursach finałowych mnożnik razy „ 2” 

 zawodnicy biorący udział w konkursach otwartych a nie zgłoszeni do HP-B DZJ nie będą 

uwzględniani do punktacji pucharowej  

7. W konkursach finałowych zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc po 

eliminacjach 

8. Zawodnicy mogą startować w eliminacjach na dwóch koniach.  

Do rankingu liczony będzie lepszy wynik z konkursu; w przypadku sklasyfikowania zawodnika z 

dwoma końmi na miejscach I-X drugi wynik zawodnika nie jest liczony do klasyfikacji , a punkty 

za to miejsce nie są uwzględniane w klasyfikacjach. Zawodnicy mogą startować w dwóch 

kategoriach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami; koń może startować tylko w jednej kategorii.  

9. Nagrody:     

 Flots 

 puchary - I-III miejsce 

 derka    - I miejsce  

 nagrody finansowe : 

⁃ pony „mini”       – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce   

⁃ pony „open”       – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce 

⁃ pony „max”        – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce 

⁃ junior młodszy   – nagrody rzeczowe I, II, III miejsce 

⁃ „junior”                  - 400/250/100 (zł) 

⁃ „senior”                  - 800/500/300 (zł) 

⁃ „amator”                - 350/200/100 (zł) 

⁃ w przypadku znalezienia dodatkowego sponsora wysokość nagród może ulec zmianie 

10. Oprócz pucharu za Im w poszczególnych kategoriach wręczany będzie „ Super Puchar DZJ 

Wrocław”  dla zawodnika ,który w ogólnej klasyfikacji w swojej kategorii uzyska najlepszy wynik 

punktowy. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku punktowego przez dwóch lub więcej 

zawodników o przyznaniu pucharu zadecyduje : 

 lepszy wynik punktowy w finałach 

 lepszy wynik punktowy po eliminacjach  

 wiek zawodnika ( młodszy)  

 za zwycięstwo w tej klasyfikacji wypłacona będzie nagroda finansowa w wysokości 300 zł 

(fundator DZJ) 

11. Zawodnicy startujący w poszczególnych konkursach zaliczanych do klasyfikacji pucharowej będą 

umieszczani na początku list startowych w konkursach . W zgłoszeniach należy podać chęć 

uczestnictwa w eliminacjach do klasyfikacji pucharowej ; należy podać również rok urodzenia                      

i kategorię zawodnika z klasą sportową za 2017r:” juniorów młodszych, juniorów, amator, senior”.  

12. W kategorii Pony obowiązuje certyfikat wzrostu (we Wrocławiu upoważniony lekarz weterynarii z 

listy PZJ Pan Lech Januszewski tel. 601 739 675)   

13. Aby brać udział w finale trzeba przejechać przynajmniej jeden półfinał.           

14. Klasyfikacja po każdych zawodach eliminacyjnych konsultowana będzie z Dolnośląskim 

Związkiem Jeździecki. Wyniki po zawodach eliminacyjnych będą ogłaszane na stronie DZJ . 

 

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Prezesa DZJ Panią Małgorzatę Brodziak w dniu 18.01.2018 r. 

 

                                                                 


