
Halowe Zawody Regionalne 
w skokach przez przeszkody - Leszno  

9-10 luty 2019 
 

Program zawodów: 

 

 

Sobota (9.02.2019) 

 

Konkurs nr 1 – mini LL (70 cm) – dokładności bez rozgrywki   art.238.1.1 

Konkurs nr 2 – LL (do 90) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 3 – L (100) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 4 – L (100) licencyjny na styl jeźdźca 

Konkurs nr 5 – L1 (105) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 6 – P (110) zwykły        art.238.2.1 

Konkurs nr 7 – N (120) zwykły       art.238.2.1 

Konkurs nr 8 – C (130) zwykły       art.238.2.1 

 

Niedziela (10.02.2019) 

 

Konkurs nr 9 – mini LL (70 cm) – dokładności bez rozgrywki   art.238.1.1 

Konkurs nr 10 – LL (do 90) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 11 – L (100) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 12 – L (100) licencyjny na styl jeźdźca 

Konkurs nr 13 – L1 (105) dokładności bez rozgrywki     art.238.1.1 

Konkurs nr 14 – P (110) zwykły        art.238.2.1 

Konkurs nr 15 – N (120) zwykły       art.238.2.1 

Konkurs nr 16 – C (130) zwykły       art.238.2.1 

        
 

Nagrody: 

 

KONKURS I II III 

LL/L/L1 flots flots flots 

P 200 150 100 

N 300 200 100 

C* 500 350 200 

 

* Jeżeli wystartuje więcej niż 12 koni 

Jeżeli w zawodach będzie startowało mniej niż 100 koni nagrody w wysokości 50% w/w kwot. 

Flots: 25% startujących w konkursie 

 



 
Opłaty: 

 

Opłata wpisowa i startowa (2 i 1 dniowy zawiera wpisowe i startowe): 

- 400 zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM * 

- 200 zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów bez boksu 

- 220 zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów z BOKSEM */** 

- 120 zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów bez boksu 

 

* W przypadku wyboru boksu powyżej 9m2 dopłata 50 zł  

** Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów. W 

przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcie boksu dla koni zgłoszonych 

na 1 dzień zawodów.   

Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd) 

– 70 zł/dzień 

 

 

Przyłącze do prądu – 120 zł za całe zawody lub 60 zł za każdy dzień 

Siano (mała kostka) – 17 zł 

Siano (duża kostka) – 27 zł 

Słoma (kostka) – 15 zł 

Trociny (balot) – 60 zł 

 

Pierwsza ściółka: słoma /  W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie 

dopłata 120 zł za 2 baloty 

 

KONTO: 

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie  

ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno 

BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

z dopiskiem: ZAWODY Regionalne (z datą zawodów i nazwą konia) 

 

Osoby oficjalne: 

 

Przewodniczący:     Jolanta Imalska Raczak 

Sędzia WZJ:     Joanna Mularczyk 

Sędzia:      Ewa Niestrawska 

Sędzia stylu:    Ewa Niestrawska 

       

Komisarze:      Natalia John 

 

Gospodarz Toru:     Roman Sobkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sprawy organizacyjne 

 

1. Parkur ziemny – piasek kwarcowy z włókniną JS-Grandi, rozprężalnia – piasek kwarcowy z 

włókniną WZS-Grandi. 

2. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ – zawodnicy i konie. 

3. Wymagane aktualne badania koni i zawodników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w 

trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

5. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

6. Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com na 5 dni przed zawodami, tj. do 

poniedziałku do godz. 12.00.  

Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby zgłaszającej. 

Otwarty panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com po terminie ostatecznym nie jest 

równoznaczny ze zmianą terminu ostatecznego. 

 

7. Przedpłata (opłata minimalna) za poszczególne pakiety: 

- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM – przedpłata 300 zł 

- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów bez boksu – przedpłata 100 zł 

- za każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów z BOKSEM* – przedpłata 200 zł 

- za każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów bez boksu – przedpłata 100 zł 

 

* Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 2 zawodów. W przypadku 

braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcia boksu dla koni zgłoszonych na 1 dzień 

zawodów.   

 

Przedpłata (opłata minimalna) jest kosztem przygotowania organizatora do zawodów. 

W przypadku anulacji zgłoszenia po terminie ostatecznym lub w przypadku, gdy zawodnik nie 

przyjedzie na zawody zawodnik zobowiązany jest do uregulowania przedpłaty (opłaty minimalnej). 

8. Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola organizatora), ale jednocześnie 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenia opłat x2. 

Przyjęcie zgłoszenia bez wpłaty minimalnej nie zwalnia Organizatora z możliwości 

doliczenia opłaty x2 (w przypadku braku wpłaty w terminie). 

W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie 

ostatecznym. 

Opłaty wpisowe oraz  za boksy  nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w 

zawodach (niezależnie od przyczyny), zgłoszonej po terminie ostatecznym. Dokonane 

opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w 
wysokości 100%. 

 W przypadku nie przestrzegania ww. warunków możemy odmówić wzięcia udziału w 

zawodach. 

9. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również boksów). 

10. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 

właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy. 

11. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą sędziego 

głównego: 30 zł (nie dotyczy skreśleń). 

12. Listy startowe na stronie internetowej od czwartku – godz. 20.00 www.jksprzybyszewo.com 

 

 

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/
http://www.jksprzybyszewo.com/


 
13. Noclegi - CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  

 

Hotel „Ach To Tu” (2,5 km) - tel/fax 65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525,  

e-mail: hotel@achtotu.com.pl  NIŻSZE CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  

 pokój 1 osobowy - 105 zł  

 pokój 2 osobowy - 140 zł  

 pokój 3 osobowy – 180 zł 

 śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł 

 

Hotel Sandro Silver (100 m) - tel. 65 526 99 15/28, e-mail: hotel@sandrosilver.pl  

 pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem)* 

 apartament – 450-500 zł dla dwóch osób (ze śniadaniem)* 

*opcja bezzwrotna do 14 dni przed zawodami 

 

 

„Spichlerz Antoniny” (50 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. kom. 694-529-558 

e-mail: hotel@sandrosilver.pl 

 pokój 1 osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 2 osobowy – 260 zł (ze śniadaniem)* 

 pokój 3 osobowy – 360 zł (ze śniadaniem)* 

 apartament 4 osobowy – 460 zł (ze śniadaniem)* 

*opcja bezzwrotna do 14 dni przed zawodami 

 

 

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL 

ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY 

WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ  

ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! 

PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, 

PRZYCZEP I TRAILERÓW. 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 05.01.2019 – Ryszard Szymoniak 

 

 

mailto:hotel@achtotu.com.pl
mailto:hotel@sandrosilver.pl
mailto:hotel@sandrosilver.pl

