
 
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Stadnina Koni Ciekocinko 

Data zawodów: 21 – 22 sierpnia 2018 

Godzina rozpoczęcia: Wtorek, środa po konkursach CSI Young Horses 

Miejsce zawodów: Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo, POLAND 

Warunki techniczne: 

parkur - ARENA A - o wymiarach 125 m x 60 m, przygotowany w oparciu o profesjonalną budowę 
podłoża kwarcowego wraz z systemem drenażowym oraz nawadniającym, przystosowany do 
organizacji Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody. 
parkur -ARENA B -o wymiarach 85m x 40m przygotowany w oparciu o profesjonalną budowę 
podłoża kwarcowego wraz z systemem drenażowym oraz nawadniającym, przystosowany do 
organizacji Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody.  
rozprężalnia – o wymiarach 40 m x 40 m profesjonalne podłoże kwarcowe  

Zabezpieczenie medyczne: na miejscu 

Osoby oficjalne 

Sędzia Główny: Leszek Pawlak 

Sędzia WZJ: Agata Jarzycka 

Członkowie: Ewa Porębska-Gomółka, Małgorzata Chajęcka, Justyna Olszak   

Komisarz: Joanna Gawłowska, Elżbieta Strzeszewska, J. Borysewicz, Zbigniew Bojda, Sylwia Bogacz 

Gospodarz toru: Adam Galuba 

Lekarz weterynarii: Michał Grunwald  

Kowal zawodów: Tomasz Gawinek  

Szef Stajni : Adam Nicpoń (668 497 550) 

Otwarcie Księgowości: od 09 do godziny po zakończeniu konkursów 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ. 

2. Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty: Zgodnie z przepisami PZJ. 

3. Zgłoszenia przez https://zawodykonne.com/zawody/31/77 LICZBA ZGŁOSZEŃ OGRANICZONA! ZGŁOSZENIA DO 

17.08.2018 DO GODZ. 13 .00 , ZGŁOSZENIA Z BOKSAMI DO 15.08.2018  

4. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem. Na konto:  

36 1750 0009 0000 0000 2342 8148  z dopiskiem : Baltica  - zawody regionalne, imię, nazwisko, koń lub w księgowości 

Baltica Tour  

5.  Rezerwacja boksów  możliwa tylko po uprzedniej wpłacie na konto : 36 1750 0009 0000 0000 2342 8148z dopiskiem 

zawody regionalne, liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń    

6. Wielkość boksów : stajnia namiotowa boks 3 x3 m, stajnie otwarte od poniedziałku 20.08 godz 13.00 do środy do 24:00 

7. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia w 

zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na 

billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

8. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, 

każdorazowo dosiadając konia. 

9. Noclegi: 

a. Pałac Ciekocinko – Ciekocinko, www.palacciekocinko.pl 

b. Powozownia – Ciekocinko, www.palacciekocinko.pl 

c. Agroturystyka okoliczna, informacja na www.balticatour.com 

10. Opłaty 

a. Konkursy:  wpisowe za dzień 60 zł, startowe zgodnie z klasą  

b. Boksy: boksy mobilne namiotowe: 250zł ( opłata za boks dotyczy dni 20.08-22.08 ) ; dodatkowy dzień: 125zł   

c. Prąd do koniowozu: 80 zł/dzień.  

d. Zmiany na listach: 20 PLN od konia po akceptacji Sędziego Głównego 

e. Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie karane 

kwotą 500zł. 

https://zawodykonne.com/zawody/31/77
http://www.palacciekocinko.pl/
http://www.palacciekocinko.pl/
http://www.balticatour.com/


 
11. Zwroty opłat a wycofanie z zawodów 

a. Wycofanie do 15.08 do 13:00 – zwrot 100% opłat  

b. Wycofanie po 15.08 do 19.08 do  13:00 – zwrot 50% opłat  

c. Wycofanie po  19.08 brak zwrotu opłat  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. 

13. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 

transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 21 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku zostaną one 

przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów. 

15. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

WTOREK 

Nr Klasa Artykuł  Startowe 

1. LL  S1 Z trafieniem w norme czasu                                  30zł 

2. L 238.2.1 Zwykły  30 zł 

3. P 274.5.3 Dwufazowy 30 zł 

4. N 238.2.1 Zwykły 30 zł 

 

ŚRODA 

Nr Klasa Artykuł  Startowe 

5. LL S1 Z trafieniem w norme czasu                                   30zł 

6. L 274.5.3  Dwufazowy  30 zł 

7. P 238.2.1 Zwykły  30 zł 

8. N 274.5.3 Dwufazowy 30 zł 

 

 

Nagrody: Klasa LL –> N do podziału 100% ze startowego, flo 

W konkursach dokładności do dekoracji wyjeżdżają wszyscy „zerowi”, w pozostałych 6 pierwszych par. 

 


