
 
Mistrzostwa Podlasia 

 

Zawody Regionalne 

w Skokach przez Przeszkody 

 (Sobota -Niedziela) 
 

                                                  
1. Organizator: Klub Sportowy nad Wigrami Sp.zo.o,  Mikołajewo 25  A 16-503 Krasnopol 

2. Termin zawodów 18-19.07.2015 r. 

3. Miejsce: hipodrom na terenie Klubu Sportowego nad Wigrami 

4. Warunki techniczne:         hipodrom  40 x 80  – piasek  

                                          rozprężania -  kryta  ujeżdżalnia  54 x 25 – piasek 

Osoby oficjalne:               
5.  Sędzia główny                    - Antoni Pacyński 

6. Sędzia                                 - Sławomir Lasota 

7. Sędzia                                 - Agnieszka Kaproń 

8. Sędzia WZJ                        - Konrad Sewestian 

             Komisarz        - funkcja rotacyjna 

             Gospodarz toru                   - Tomasz Próchniak  

9. Nagłośnienie                      -  BAYER MADIA 

10. Biuro zawodów                  - Anna Jabłońska-Sęk , Dorota Auron 

11. Lekarz weterynarii             - Izabela Laszczyńska 

12. Zabezpieczenie medyczne  - zespół ratownictwa medycznego  

 

13. Termin zgłoszeń: ostateczne :10.07.2015 r. 

 

14.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres info@nadwigrami.pl lub, fax 87 565 9001. 

Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem danych  koni i zawodników.  

Uczestnicy mogą wykupić stolik w namiocie VIP ( 4-5 osób), w cenie 1000 zł za całe zawody. 

Prosimy o powiadomienie o rezerwacji stolika VIP wraz ze zgłoszeniami,  najpóźniej do dnia 10.07.2015 r. 

Boksy będą przygotowane od piątku 17.07. 2015 r.  od godz. 14 .00. Organizator  zapewnia ściółkę (słoma) w 

boksach.   

Rezerwacja boksów : e-mail  info@nadwigrami.pl, fax : 87 565 90 01  Opłatę za boksy w wysokości 250 zł 

prosimy przesyłać na konto 

 84 1240 5211 1111 0000 4923 7155  w terminie do 10.07.2015 r. 

Ilość miejsc w stajniach murowanych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, pozostałe miejsca stajnie 

namiotowe. 
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15.  PROGRAM ZAWODÓW: 

 

 

Sobota 18.07.2015  r.  rozpoczęcie konkursów o godz. 8.00/ w zależności od liczby zgłoszonych koni do 

konkursów/ 
Konkurs nr 1      kl. LL      dwufazowy art. 274.5.3  (półfinał MPdl) 

Konkurs nr  2     kl. L         dwufazowy art. 274.5.3 ( półfinał MPdl)  

Konkurs nr  3     kl. P          dokładności z  natychmiastową  rozgrywką art. 245.3 ( półfinał MPdl) 

Konkurs nr  4     kl. N         zwykły art. 238.2.1 ( półfinał MPdl) 

Konkurs nr  5     kl. C         zwykły art. 238.2.1 ( półfinał MPdl) 

 

    

Niedziela 19.07.2015 r.  rozpoczęcie konkursów o godz. /8.00 w zależności od liczby zgłoszonych koni do 

konkursów 
Konkurs nr  6   kl. LL     -  dwufazowy art. 274.5.3 (finał MPdl) 

Konkurs nr 7  kl. L         -  dwufazowy art. 274.5.3  (finał MPdl) 

Konkurs nr 8  kl  C       -  o  Puchar SK Nad Wigrami -  zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 –                        

rozpoczęcie konkursu godz. 13.00 (finał MPdl) 

Konkurs nr 9  kl  P         -    zwykły art. 238.2.1  (finał MPdl) 

Konkurs nr10 kl   N       - dokładności  z  natychmiastową  rozgrywką art. 245.3 (finał MPdl) 

 

UWAGA : 

      1. Mistrzostwie Podlasia wyłonieni zostaną w klasach : LL, L,P, N,C. 

   Prowadzona będzie klasyfikacja dla wszystkich zawodników startujacych w poszczególnych 

   konkursach przy czym do  klasyfikacji Mistrzostw Podlasia będą ujęci  tylko zawodnicy\ 

   zarejestrowani w Podlaskim Związku Jeździeckim. 

     2. Dekoracje i nagrody dla zwycięzców będą przyznawane za każdy konkurs, bezpośrednio po 

         jego zakończeniu, a dekoracja i wręczenie nagród zwycięzcom Mistrzostw Podlasia – na  

         zakończenie zawodów. 

     3.  Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Podlasia  mają prawo   w dwóch wybranych klasach 

          od LL do C. 

     4.  Każdy koń ma prawo startu w dwóch konkursach dziennie. Przed rozpoczęciem zawodów 

          zawodnicy startujący w MP muszą wskazać w której klasie będą klasyfikowani w Mistrzostwach          

          Podlasia.  

     5.  Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Podlasia na więcej niż 1 koniu, przed finałem muszą  

          wskazać konia którego wynik będzie liczony do Mistrzostw. W konkursie sobotnim do         

          klasyfikacji Mistrzostw liczony jest wynik najlepszego konia danego zawodnika w każdej klasie.        

     6.  Zasady klasyfikacji : I m-ce  - tyle punktów ilu zawodników wystartowało w konkursie 

          klasyfikowanym do Mistrzostw, kolejne m-ce  :  odejmowany 1 pkt. 

          W przypadku równej ilości punktów po dwóch dniach Mistrzostw decyduje liczba  punktów 

          zdobytych w finale. 
 

16.  Konkursy rozgrywane będą zgodnie z Przepisami i Regulaminami WZJ,   PZJ . Obowiązuje dokumentacja 

koni i zawodników wg  Przepisów  i Regulaminów WZJ,  PZJ. 

17. OPŁATY  ORGANIZACYJNE za jednego konia:  

 z  boksem 350 zł ( za całe zawody od każdego zgłoszonego konia bez względu na ilość startów ) 

 bez boksu 200 zł (za całe zawody od każdego zgłoszonego konia bez względu na ilość startów ) 

 

Opłata za przyłącze do prądu  - 50 zł za zawody (prosimy o informację 

 w   zgłoszeniu). Opłaty na miejscu w kasie Klubu  lub przelewem na konto 

 84 1240 5211 1111  0000 4923 7155  . 

 

 



 

      18.  NAGRODY  ZWYCIĘZCOM KONKURSÓW: flot’s dla 25% najlepszych koni w konkursie. 

             W konkursach 1, 6, - flots. 

             W pozostałych konkursach nagrody pieniężne, rzeczowe  i puchary  dla  zawodników w/g załączonej     

              tabeli: 

Konkurs I II III IV V 

L 150 100 50 50 50 

P 250 200 150 100 50 

N 500 400 300 200 100 

C  600 500 400 200 100 

GP  700 600 500 300 200 
 

 

19. NAGRODY MISTRZOSTWA PODLASIA :  medale i nagrody pieniężne w klasyfikacji końcowej 

      Mistrzostw po 2 dniach-  wg załączonej tabeli 

 

KLASA 
  

MIEJSCE 

Mistrz 
 

 I V-ce Mistrz II V-ce Mistrz 

LL 150 100 50 

L 200 150 100 

P 300 200 100 

N 400 300 200 

C 500 400 300 
 

 

 

       20.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian w programie zawodów.       

        21. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania    

               zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

        22. Dojazd i transport koni na własny koszt. 

        23.  Zakwaterowanie :   

KS Nad Wigrami,  tel 87 565 90 04 (ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze 

rezerwacje), 

Pensjonat Wigierski Mikołajewo 22 C,  tel. 500-088-497, 87 562-21-04 

           Agroturytyka Maćkowa Ruda 42 A 609 371 113, 087 516 46 24 

           Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta Giedrojć,  tel. 87 516-44-37 

Pokoje gościnne Justyna Giedrojć,  tel.87 562-13-40 

Pokoje gościnne Maria Krejpcio,  tel. 87 516-45-35 

Agroturystyka „Nad Wigrami” Piotr Nowel  087 516 41 82 , 0721577995 

           Agroturystyka Szostak Zdzisław Burdeniszki 5, 16-412 STARY FOLWARK 

    [087] 563 71 16,  511 08 10 10, 508 550 520 

hotel Holiday Stary Folwark 106, 16-402 Suwałki 87 563 71 20 

    605 665 525 

Agroturystyka Piotr Malczewski Buda Ruska 0604 65 48 68       piotrmalczewski.com 

Hotel-restauracja Klasztor Wigry tel 087 5662499 e-mail recepcja@wigry.pro 

Gościniec Pod Strzechą Krzywe 16 b 16-402 Suwałki 087 5630043   biuro@gosciniec.suwalki 

 Internetowa strona KS Nad Wigrami  z propozycjami i wynikami zawodów :        

                     www.nadwigrami.pl 

 

 

http://www.nadwigrami.pl/


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 by 

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 udział 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 podróż 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 

Propozycje zgodne z kalendarzem zawodów Podlaskiego Związku Jeździeckiego na rok 2015 

                  

                                                                                          ZARZĄD 

                                                                                                          KS NAD WIGRAMI                 
Zatwierdzono 

Kolegium Sędziów PdlZJ 


