
 

 

 Nazwa zawodów: Zawody Towarzyskie i Regionalne w Skokach Przez Przeszkody 

Organizator: Stajnia Komarowo, Katarzyna Buiłek (513 293 553) 

Data zawodów: 27-28.07.2019 

Miejsce zawodów: Stajnia Komarowo; Komarowo 52A 72-105 Lubczyna 

Warunki techniczne: plac konkursowy - 60x40, podłoże piaskowe 
rozprężalnia – hala 25x40, podłoże piaskowe 

Osoby oficjalne 

Sędzia Główny: Leszek Pawlak (667 540 540, leszekpawlak@icloud.com) 

Sędzia WZJ: Zofia Halina Jezierska 

Sędzia: Olga Folta 

Komisarz: Małgorzata Szkudlarek 

Gospodarz toru: Krzysztof Kierzek 

Lekarz weterynarii: Marek Groblewicz 

Obsługa komputerowa: Cheval-Tech 

Kowal zawodów: Hubert Wojtyniak 

Szef Stajni : Justyna Buiłek (506 012 855) 

 
INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ.  

2. Uczestnicy: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ lub PZJ. Wymagane dokumenty: Zgodnie z przepisami PZJ. W 
konkursach towarzyskich zawodnicy bez licencji z ważnym orzeczeniem lekarskim, polisą NNW oraz zgodą opiekunów 
prawnych na start (dot. zawodników niepełnoletnich). 

3. Stajnie dostępne od piątku 26.07 od godziny 12. Chęć wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy zgłosić 
wcześniej Szefowi Stajni. Standardowa ściółka słoma. Rezerwacja boksów do poniedziałku 22.07.  

4. Warunkiem rezerwacji boksu jest dokonanie przedpłaty na konto w wysokości 250 zł od konia:                   Nest Bank 55 
1870 1045 2078 1018 5508 0001 Katarzyna Buiłek; w tytule należy wpisać nazwę konia i nazwisko zawodnika 

5. Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie poprzez platformę zgłoszeniową na stronie zawodykonne.com do 24.07.2019. 

 UWAGA KUCE! W przypadku potrzeby dostosowania odległości w szeregach dla kuca,  prosimy o stosowną adnotację 
w zgłoszeniu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i trwania 
zawodów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stajnię Komarowo i partnerów zawodów, 
podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług, 
prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych 
systemów wywołujących przez Stajnię Komarowo oraz partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku bez ograniczeń w zakresie czasu i miejsca. 

7. 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. 



 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz do ich odwołania bez podania przyczyny. 

9. Brakujące dokumenty zawodników i koni (zgodnie z opublikowaną listą) należy okazać Komisji Sędziowskiej najpóźniej 
godzinę przed rozpoczęciem konkursu. Zawodnicy którzy nie okażą stosownych dokumentów nie zostaną dopuszczeni 
do startu. 

10. Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów podane zostaną w przeddzień zawodów, po zamknięciu zgłoszeń 

11. Opłaty: 

Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić przynajmniej na godziną przed startem lub wpłacić wcześniej na konto 
Stajni Komarowo (podane wyżej - w punkcie dot. rezerwacji boksów) 

a. Konkursy:  wpisowe 80 zł za dzień od konia lub 140 zł za dwa dni od konia; startowe zgodnie z klasą konkursu 

b. Boksy: - boksy mobilne namiotowe: 250 zł za całe zawody 

c. Prąd do koniowozu: 60 zł/dzień.  

d. siano: 15 zł / kostka; słoma: 10 zł / kostka 

e. Zmiany na listach: 30 PLN za każdą zmianę, po akceptacji Sędziego Głównego (nie dot. skreśleń) 

12. Zwroty opłat za wycofanie z zawodów 

a. Wycofanie do 22.07 do 12:00 – zwrot 100% opłat  

b. Wycofanie po 22.07 po 12:00 - zwrot startowego i wpisowego 

13. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 3 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku zostaną one 
przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów. 

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

 

PROGRAM ZAWODÓW 

SOBOTA 

Nr Klasa Wysokość Artykuł 
 

Startowe 

1 mini LL 70 cm 238.1.1 Dokładności - towarzyski 10 zł 

2 LL 90 cm 238.1.1 Dokładności - towarzyski 20 zł 

3 L 100 cm Art.6 reg. B LICENCYJNY 20 zł  

4 L 100 cm 238.2.1 zwykły - towarzyski 30 zł 

5 P 110 cm 274.1.5.3 Dwufazowy 30 zł 

6 N 120 cm 239 Szybkości 30 zł 

7 C 130 cm 238.2.1 Zwykły 40 zł 
 

NIEDZIELA 

Nr Klasa Wysokość Artykuł 
 

Startowe 



 

 

8 mini LL 70 cm 238.1.1 Dokładności - towarzyski 10 zł 

9 LL 90 cm 238.1.1 Dokładności - towarzyski 20 zł 

10 L 100 cm Art.6 reg. B LICENCYJNY 20 zł  

11 L 100 cm 274.1.5.3 Dwufazowy 30 zł 

12 P 110 cm 239 Szybkości 30 zł 

13 N 120 cm 238.2.1 Zwykły 30 zł 

14 C 130 cm 238.2.2 Zwykły z rozgrywką 40 zł 
 

Nagrody: 

Klasa  miejsce I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V razem 

L (nr 4 i 11) 150 zł 100 zł 70 zł 50 zł 50 zł 420 zł 

P (nr 5 i 12) 200 zł 150 zł 100 zł 70 zł 50 zł 570 zł 

N (nr 6 i 13) 300 zł 200 zł 150 zł   650 zł 

C (nr 7, sobota) 400 zł 300 zł 200 zł   900 zł 

C (nr 14, niedziela) 600 zł 500 zł 400 zł   1500 zł 

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD FINANSOWYCH 5680 zł 

W konkursach klas od L do C nagrodzonych zostanie 25% zawodników startujących w konkursie. Nagrody wg. powyższej tabeli. Za 
kolejne miejsca kwoty o wysokości nie mniejszej niż startowe w danym konkursie.  

kuce, mini LL, LL: flo, nagrody rzeczowe i upominki dla zawodników którzy pokonali parkur bez punktów karnych 

Konkursy licencyjne: tylko flo 

Konkursy będą rozegrane przy minimalnej ilości trzech startujących koni 

W konkursach dokładności do dekoracji wyjeżdżają wszystkie pary które pokonały parkur bezbłędnie; 

w pozostałych 6 pierwszych par. 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ 21.05.2019r 


