
 
 

 

 

 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH I REGIONALNYCH ZAWODÓW 

JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

29.09.2018 

 
 

1. Organizator :  Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 

Benice 12, 72-400  Kamień Pomorski 

                                Współorganizatorzy : Akademicki Ośrodek Jeździcki ZUT w Szczecinie 

         Klub Jeździecki Caris Kamień Pomorski 

        Technikum Hodowli Koni ZSP w Benicach 

2. Miejsce zawodów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 

                             Technikum Hodowli Koni 

                             Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski 

3. Termin: 29.09.2018 (sobota)  

4. Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ i OZJ, zawodnicy niezrzeszeni 

5. Dyrektor Zawodów: Robert Palacz – informacje 607500824 

6. Zgłoszenia: do dnia 28.09.2018 godz. 20.00 wyłącznie przez portal zawodykonne.com 

ZGŁOSZENIA PO TERMINIE OPŁATA X 2. 

ZMIANY NA LISTACH W DNIU ZAWODÓW 20 zł  ( nie dotyczy skreśleń) 

Możliwość wynajęcia boksu na dzień zawodów 50 zł/boks (ilość miejsc ograniczona), wyłącznie pod  

nr telefonu 91 383 21 21. 

7. Podłoże: Parcour piaszczysty, rozprężalnia trawiasta 

8. Dokumentacja: Według regulaminu skoków PZJ oraz aktualne szczepienia koni 

9. Komisja sędziowska:  Sędzia główny – Zofia Halina Jezierska 

Sędzia WZJ – Jacek Jezierski 

                                              Sędzia -  Marek Chojnacki, Małgorzata Szkudlarek 

                                              Gospodarz toru/ Sędzia Stylu – Daniel Miechowicz 

 

 9. Opłaty:   wpisowe-  45 zł od zawodnika 

                     Startowe , od każdego startu konia 

 W klasie mini LL – 10 zł 

 W klasie LL – 15 zł 

 W klasie L – 20 zł  

 L licencyjny – 30 zł 

 W klasie P – 25 zł 

 W klasie N – 30 zł 

10. NAGRODY w zł:                                                                                                                        

Klasa  I II III 

P 300 250 200 

N 450 350 250 

 

 



 
 

 

 W klasie mini LL flot`s dla koni, puchary i nagrody rzeczowe dla I, II, III miejsca 

 W klasie LL flot`s dla koni oraz puchary i nagrody rzeczowe dla I, II, III miejsca 

 W klasie L flot`s dla koni oraz puchary i nagrody rzeczowe dla I, II, III miejsca 

W klasach P, N, dla  wszystkich nagrodzonych osób flot`s oraz  dla trzech pierwszych 

miejsc puchary. 

 

11. PROGRAM ZAWODÓW  

Sobota 29.09.2018 Odprawa techniczna 9.00. Rozpoczęcie konkursów 10.00. 

Wymagane dokumenty podczas odprawy : aktualne badania lekarskie(lekarz sportowy), zgoda rodziców 

w przypadku osób niepełnoletnich, paszport konia (aktualne szczepienia), opłacone składki do PZJ lub ZZJ. 

konkurs nr 1: towarzyski  mini LL  dokładności  bez rozgrywki- art.238.1.1 

konkurs nr 2: towarzyski  klasy LL z trafieniem w normę czasu  (dod. S1)  

konkurs nr 3: towarzyski klasy L dwufazowy art. 274.5.3 

konkurs nr 4: L licencyjny (tab. 3 regulaminu B) 

konkurs nr 5: klasy P zwykły o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269 pkt. 5 

konkurs nr 6: klasy N zwykły art. 238.2.1 

 

UWAGA: Konkursy będą odbywać się, tylko przy zgłoszenia co najmniej 7 koni, w przypadku 

mniejszej ilości zgłoszeń do konkursu organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia puli nagród  

w konkursach regionalnych. 
12. Sprawy organizacyjne:  

a) Konkursy regionalne rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami Polskiego Związku 

Jeździeckiego.  

b) Konkursy towarzyskie rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Towarzyskich 

Zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego nr 22/ 2018 z dnia 

08.08.2018 roku. Zawodników obowiązują badania lekarskie, oraz ubezpieczenie NNW. 

 c) Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie 

dopuszczone są do startu na odpowiedzialność ich prawnych opiekunów.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.  

e) Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia głowy (kasku) z 

prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem.  

f) Minimalny wiek startujących koni to 4 lata, Zgodnie z regulaminem Skoków Przez Przeszkody koń w 

wieku 6 lat i więcej może startować w konkursach do L włącznie – 3 krotnie w ciągu dnia, z 

zachowaniem maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie. W konkursach, w których o 

wyniku decyduje czas przejazdu – do klasyfikacji zaliczany jest pierwszy przejazd pary.  

g) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem.  

h) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych 

osobowych 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.  

i) Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników lub koni, oraz kradzieże, wypadki, szkody i 

inne zdarzenia losowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 Sponsorzy    
 

 
 

 

 
 

Zawody współfinansowane z projektu "Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących  

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 11.09.2018r. 


