
 OŚRODEK BRYLLANDIA W WITASZYCACH 

     63-230 WITASZYCE ul. PIASKOWA 28  

         TEL: 609-090-458;  606-899-944  

www.bryllandia.pl     e-mail: bryllandia@bryllandia.pl 

            PROPOZYCJE     

Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody  

BRYLLANDIA 15 sierpnia 2015 r. 

1. Organizator:  J.U.K.S. BRYLLANDIA W WITASZYCACH 

2. Miejsce zawodów: Ośrodek BRYLLANDIA ul. Piaskowa 28,   

         63-230 Witaszyce 

• Plac konkursowy: podłoże- trawa,  

• Rozprężalnia: podłoże- piasek,  

3. Termin zawodów: 15.08.2015 r.  

Ostateczny termin zgłoszeń: pisemnie, do środy 12.08.2015 r. do godziny 

13:00 na zgłoszeniu prosimy dokładnie wypisać konkursy, w którym 

zawodnik będzie startował. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  zgloszenia.zawody@gmail.com 

listy startowe dostępne w piątek 14.08.2015 na stronie www.zmierzczas.pl 

 

4. Boksy można zamawiać do dnia 12.08.2015 r. tylko na adres: 

juksbryllandia@interia.pl lub pod nr tel: 609-090-458 

Opłata za boks: 50 zł/ dzień  

 

5. Komisja sędziowska:  

Sędzia główny: Krystyna Rybak 

Sędzia WZJ: Barbara Helak 

Członek: Urszula Drapik 

Komisarz: Aleksandra Helak 

Gospodarz toru: Robert Bartkowiak 

 



6. Sprawy organizacyjne: 

• Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów 

PZJ/WZJ 

• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, 

zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w 

przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

• Sprawdzenie dokumentów dla zawodników od godz. 9:00 

• Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu-opłata 

20zł(nie dotyczy skreśleń z listy) 

• Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu 

Rezerwacja noclegów pod nr tel: 606-899-944 

 

7. Świadczenia dodatkowe i towarzyszące: 

- Przez cały czas trwania zawodów czynna będzie Karczma „JOLA” ,  

oraz towarzyszące punkty gastronomiczne 

- W strefie Riders Club organizator przewiduje poczęstunki dla 

zawodników podczas trwania zawodów 

 

Po Ośrodku psy mogą być prowadzone wyłącznie na smyczy. Każdy właściciel 

psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu. 

Koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować 

można wyłącznie w miejscach przeznaczonych na parking. 

Lekarz medyczny obecny na terenie zawodów przez całe zawody. 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

SOBOTA 15.08.2015 r.  

Godz. 10:00 – konkursy w ramach zawodów towarzyskich (patrz oddzielne 

propozycje) 



Ok godz. 13:00 (po zawodach towarzyskich) 

Konkurs nr 1 – L  dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs nr 2 – P  dwufazowy art. 274.5.3 

Konkurs nr 3 – N zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 

Konkurs nr 4 – C  z jokerem art. 269.5 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością 

zgłoszeń. 

Nagrody: 

Konkurs nr 1 1m-ce flots 2m-ce flots 3m-ce flots 4m-ce flots 5m-ce flots 

Konkurs nr 2 1m-ce 500 2m-ce 300 3m-ce 100 4m-ce 50 5m-ce 50 

Konkurs nr 3 1m-ce 800 2m-ce 500 3m-ce 300 4m-ce 100 5m-ce 50 

Konkurs nr 4 1m-ce 1000 2m-ce 700 3m-ce 400 4m-ce 100 5m-ce 50 

Flots dla 25% startujących w/w konkursach 

Przy małej ilości zgłoszeń, do 100 koni przyjezdnych organizator zastrzega sobie 

prawo do zmniejszenia nagród o 50%. 

Opłaty: 

1) Opłata startowa i wpisowa bez boksów: 

�  L - 50 zł/konia 

�  P i N -70 zł/konia 

�  C - 80 zł/konia 

2) Opłaty startowe- możliwość zapłaty na miejscu gotówką lub na konto 

organizatora: 

JUKS BRYLLANDIA, Witaszyce 

nr konta bankowego: 

BZ WBK S. A. 14 1090 1131 0000 0001 1052 9844 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 21.07.2015 – Ryszard Szymoniak  



 

Kodeks Postępowania z Koniem  
 
1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek 
sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym 
przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom 
komercyjnym.  
2. 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.  
3. 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 
medycznej.  
4. 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.  
5. 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


