
PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH 

IWNO 02 – 05 maja 2019 

o „47 BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WIELKOPOLSKI” 

„11 MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA” 

 

1. Organizator: LKJ „Abaria” Iwno, Gmina Kostrzyn Wlkp.  

 Dyrektor Zawodów: Aleksandra Helak tel.605 257 875 

2. Miejsce zawodów: Iwno 

3. Termin zawodów:  02 - 05 maja 2019 

4. Uczestnicy zawodów:  ZR - kluby i zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: 28 kwietnia 2019 

 UWAGA – przyjmowane są tylko zgłoszenia przez panel zawodykonne 

6. Adres organizatora: 

LKJ "Abaria" Iwno, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 

Email: abaria.iwno@wp.pl 

 

7. Komisja sędziowska 

 Przewodniczący – Barbara Helak  

 Sędzia WZJ – Anna Balukiewicz 

 Członkowie KS – Urszula Drapik  

 Komisarz  – Agnieszka Bogucka Sydow 

 Sędzia stylu – Stanisław Helak 

 Gospodarz toru – Robert Bartkowiak 

 Asystent GT - Wiesław Laskowski 

 

8. Sprawy organizacyjne: 

 Sprawdzanie dokumentów w trybunie sędziowskiej. 

 We wszystkich konkursach flots dla 25% startujących. 

 Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. Przepisów i Regulaminów PZJ. 

 Konie bez ważnych szczepień nie będą wpuszczane na tereny zawodów. 

 Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 

wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest 

zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

 

mailto:abaria.iwno@wp.pl


9. Opłaty:  
  Opłata wpisowa i startowa (pakiet 4, 3, 2 i 1 dniowy zawiera wpisowe i startowe):  

 550 zł od każdego zgłoszonego konia na 4 dni zawodów z BOKSEM * lub 300 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 4 dni zawodów bez boksu 

 500 zł od każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM lub 250 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 3 dni zawodów bez boksu  

 400 zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM lub 200 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 2 dni zawodów bez boksu  

 220 zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów z BOKSEM lub 100 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów bez boksu  

 200 od każdego zgłoszonego konia z BOKSEM lub 80 zł od każdego zgłoszonego konia bez boksu 

startującego w Wielkopolskiej Lidze Kuców 

 

 Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 2,3 i 4 dni zawodów. W 

przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcie boksu dla koni zgłoszonych na 1 

dzień zawodów.  

 

 

- Przyłącze do prądu – 200 zł za całe zawody lub 50 zł za każdy dzień  

Pierwsza ściółka: słoma / W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie dopłata 120 zł za 2 baloty 

 

 Organizator może zapewnić stajnie dla koni (ilość miejsc ograniczona). Zamówienia na 

boksy można składać do 24.04.2019. Boksy będą przygotowane pod warunkiem dokonania za 

nie wpłaty do 24.04.2019 na konto LKJ „ABARIA” Iwno w BZ WBK Swarzędz nr 68 1090 1450 

0000 0000 4500 1987 i przesłania kserokopii wpłaty. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana i 

kserokopia jej dowodu nie zostanie przesłana do Iwna, organizator nie zapewnia stajni dla 

koni. 

 

 

 

 
 

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW 

 CZWARTEK 02.05.2019 
 

godz. 11
00 

 

Konkurs Nr R1 kl. „L” – licencyjny 

Konkurs Nr R2 kl. „L1” – z trafieniem w normę czasu – dod.S1 Reg. W skokach 

Konkurs Nr R3 kl. „P” – zwykły – Art. 238.2.1 

Nagrody I – 200,00 zł.; II – 150,00 zł.; III – 100,00 zł.; 

Konkurs Nr R4 kl. „N” – zwykły – Art. 238.2.1 

Nagrody: I – 300,00 zł.; II – 200,00 zł.; III – 100,00 zł.; IV – 50,00 zł. 

 

PIĄTEK 03.05.2019 

godz. 11
00 

Konkurs Nr R5 kl. „L” – licencyjny 

Konkurs Nr R6 kl. „L1” – zwykły – Art. 238.2.1 

Konkurs Nr R7 kl. „P” – zwykły – Art. 238.2.1 

Nagrody I – 200,00 zł.; II – 150,00 zł.; III – 100,00 zł.; 

Konkurs Nr R8 kl. „N” – zwykły z rozgrywką – Art. 238.2.2 

Nagrody: I – 300,00 zł.; II – 200,00 zł.; III – 100,00 zł.; IV – 50,00 zł. 

 

 

SOBOTA 04.05.2019 

godz. 10
30 

Konkurs Nr R9 kl. „L1” – zwykły – Art. 238.2.1 

Konkurs Nr R10 kl. „P” – z wyborem przeszkód Art. 270.12.1. – 60s. 

Nagrody: I – 250,00 zł.; II – 150,00 zł.; III – 100,00 zł.; IV – 50,00 zł 

Konkurs Nr R11 kl. „P” i „ N”–talent Wielkopolski – wg regulaminu 

Konkurs Nr R12 kl. „N” – dwufazowy – Art. 274.1.5.3 

Nagrody: I – 300,00 zł.; II – 200,00 zł.; III – 100,00 zł.; IV – 50,00 zł. 

Konkurs NrR13 kl. „C” – dwufazowy – Art. 274.1.5.5 

Nagrody: I – 500,00 zł.; II – 400,00 zł.; III – 200,00 zł.; IV – 100,00 zł.; 

 

 

NIEDZIELA 05.05.2019 

Godz. 9
00

 

Konkurs Nr R16 Wielkopolska Liga Kuców - na styl 

Konkurs Nr R17 Wielkopolska Liga Kuców - z trafieniem w normę czasu 



 

Godz. 11
00

 

Konkurs Nr R18 kl. „N” – zwykły – Art. 238.2.1 

Nagrody: I – 350,00 zł.; II – 250,00 zł.; III – 150,00 zł.; IV – 50,00 zł. 

 

Godz. 15
00 

Konkurs Nr R17 kl. „C” – dwunawrotowy Art. 273.2.2.2(ii), 3.3.1 

W drugim nawrocie min. 10 koni bez zmiany kolejności startu 

 

„47 BŁĘKITNĄ WSTĘGA WIELKOPOLSKI” 

„11 MEMORIAŁ HENRYKA HELAKA” 
 

I II III IV V Do 25% 
Pula w 

zł. 

3000,00 2000,00 1500,00 1000,00 300,00 
Po 

200,00 

Min 

8000,00 

 
 

Każdy zawodnik może startować maks. na 3 koniach. 
 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 09.03.2019 – Robert Sydow 

 
 
 

                                                                                                                                       Prezes LKJ „ABARIA” Iwno, 

07.03.2019 

                                                                                                                                    Stanisław Helak 

 

 

 



PROPOZYCJE 

TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH 

IWNO 02 – 04 maja 2019 

 

 

 

1. Organizator: LKJ „Abaria” Iwno, Gmina Kostrzyn Wlkp.  

 Dyrektor Zawodów: Aleksandra Helak tel.605 257 875 

2. Miejsce zawodów: Iwno 

3. Termin zawodów:  02 - 04 maja 2019 

4. Uczestnicy zawodów:  kluby i zawodnicy wg. uchwały Zarządu WZJ nr 14 z 14.11.2018 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: 28 kwietnia 2019 

 UWAGA – przyjmowane są tylko zgłoszenia przez panel zawodykonne 

6. Adres organizatora: 

LKJ "Abaria" Iwno, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 

Email: abaria.iwno@wp.pl 

 

 

7. Komisja sędziowska 

 Przewodniczący – Barbara Helak  

 Sędzia WZJ – Anna Balukiewicz 

 Członkowie KS – Urszula Drapik  

 Komisarz  – Agnieszka Bogucka Sydow 

 Gospodarz toru – Robert Bartkowiak 

 Asystent GT - Wiesław Laskowski 

 

8. Sprawy organizacyjne: 

 Sprawdzanie dokumentów w trybunie sędziowskiej. 

 We wszystkich konkursach flots dla 25% startujących. 

 Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. Uchwały PZJ. 

 Konie bez ważnych szczepień nie będą wpuszczane na tereny zawodów. 

 Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 

wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest 

zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

mailto:abaria.iwno@wp.pl


9. Opłaty:  
  Opłata wpisowa i startowa (pakiet 3, 2 i 1 dniowy zawiera wpisowe i startowe):  

 500 zł od każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM lub 250 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 3 dni zawodów bez boksu  

 400 zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM lub 200 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 2 dni zawodów bez boksu  

 220 zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów z BOKSEM lub 100 zł od każdego 

zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów bez boksu  

 

 Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 2,3 i 4 dni zawodów. W 

przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcie boksu dla koni zgłoszonych na 1 

dzień zawodów.  

 

 

- Przyłącze do prądu – 200 zł za całe zawody lub 50 zł za każdy dzień  

Pierwsza ściółka: słoma / W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie dopłata 120 zł za 2 baloty 

 

 Organizator może zapewnić stajnie dla koni (ilość miejsc ograniczona). Zamówienia na 

boksy można składać do 24.04.2019. Boksy będą przygotowane pod warunkiem dokonania za 

nie wpłaty do 24.04.2019 na konto LKJ „ABARIA” Iwno w BZ WBK Swarzędz nr 68 1090 1450 

0000 0000 4500 1987 i przesłania kserokopii wpłaty. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana i 

kserokopia jej dowodu nie zostanie przesłana do Iwna, organizator nie zapewnia stajni dla 

koni. 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 CZWARTEK 02.05.2019 
 

godz. 10
00 

 

Konkurs Nr T1 kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1 

Konkurs Nr T2 kl. „L” – z trafieniem w normę czasu – dod.S1 Reg. W skokach 

 

 



PIĄTEK 03.05.2019 

godz. 9 
30 

Konkurs Nr T3 kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1 

Konkurs Nr T4 kl. „L” – z trafieniem w normę czasu – dod.S1 Reg. W skokach 

SOBOTA 04.05.2019 

godz. 9
30 

Konkurs Nr T5 kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1 

Konkurs Nr T6 kl. „L” – z trafieniem w normę czasu – dod.S1 Reg. W skokach 

Zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z uchwałą WZJ z dnia 14.11.2018 roku dotyczących organizacji 

konkursów towarzyskich w jeździectwie. 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 09.03.2019 – Robert Sydow 

 
 

                                                                                                                                       Prezes LKJ „ABARIA” Iwno, 

07.03.2019 

                                                                                                                                    Stanisław Helak 

 

 

 


