
 
  

 

ROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH I 

REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

IV ELIMINACJA DO BOBROWY STAW SUMMER JUMPOFF 

STAJNIA BOBROWY STAW, 13-14.08.2016 

  



1. Organizator   

Stowarzyszenie Sportowe Klub Jeździecki Stajnia Bobrowy Staw   

Ul. Spacerowa 47, Sowia Wola, 05-152 Czosnów 

www.bobrowystaw.pl www.zawodybobrowystaw.pl 

 

2. Biuro Zawodów 

Fundacja Horse Sport – Organizacja i wsparcie imprez jeździeckich 

www.horsesport.pl 

kontakt: kontakt@horsesport.pl 

Biuro zawodów: Agata Głuchowska: + 48 508 878 781 

Listy startowe: Agnieszka Kaproń: +48 508 283 867 

 

3. Obsługa komputerowa zawodów 

Hipposerwis 

www.hipposerwis.com 

kontakt: hipposerwis@gmail.com 

Tomasz Próchniak: +48 695 211 006, Agnieszka Kaproń: +48 508 283 867 

 

4. Komisja Sędziowska  
Przewodniczący: Ewa Porębska-Gomółka 

Członkowie: Jan Limanowski, Agnieszka Kaproń, Lidia Chomentowska, Anetta Orlicka 

Gospodarz Toru: Tomasz Próchniak 

Komisarz zawodów: rotacyjnie 

Lekarz weterynarii zawodów: Małgorzata Świderek-Baran 

 

5. Warunki ogólne 

a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2014. 

b. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2014. 

c. Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez przeszkody wydanie 

2015. 

d. Wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami PZJ. 

e. Osoby niepełnoletnie pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na start 

f. Osoby startujące w konkursach towarzyskich muszą posiadać aktualne zaświadczenie  lekarskie, 

polisę NNW. 

g. Pomiar czasu – fotokomórka. 

 

6. Zaproszeni:  

Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ lub WZJ (ZR) oraz zawodnicy niezrzeszeni (ZT). 

 

7. Zgłoszenia 

a. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na oficjalnej stronie 

internetowej www.zawodybobrowystaw.pl 

b. Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.08.2016 r do godziny 24:00. 

c. Zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niekompletne: 50 zł 

 

http://www.zawodybobrowystaw.pl/
http://www.horsesport.pl/
mailto:kontakt@horsesport.pl


8. Program zawodów 

Oznaczenia: 

ZT – Zawody Towarzyskie 

ZR – Zawody Regionalne 

IV elimi. – IV eliminacja do Bobrowy Staw Summer JumpOff 

Sobota 

Konkurs nr 1 - Debiuty (50 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR 

Konkurs nr 2 - Debiuty (70 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR 

Konkurs nr 3 - „LL” (90 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR  

Konkurs nr 4 - „L” (100 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR 

Konkurs nr 5 - „P” (110 cm) zwykły (art.238.2.1) – ZR  

Konkurs nr 6 - „N” (120/125 cm) dwufazowy: dokładności, zwykły (art. 274.5.2) - ZR 

Konkurs nr 7 - „N1” (125 cm) dwufazowy: dokładności, zwykły (art. 274.5.2)  - ZR 

Konkurs nr 8 - „C” (130 cm) zwykły (art. 238.2.1) – ZR 

Konkurs nr 9 – „CC” (135 cm) zwykły (art. 238.2.1) – ZR 

` 

Niedziela 

Konkurs nr 10 - Debiuty (50 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR 

Konkurs nr 11 - Debiuty (70 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/HZR 

Konkurs nr 12 - „LL” (90 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR/IV elim. 

Konkurs nr 13 - „L” (100 cm) zwykły (art.238.2.1) - ZT/ZR/IV elim. 

Konkurs nr 14 - „P” (110 cm) zwykły (art.238.2.1) – ZR/IV elim. 

Konkurs nr 15 - „N” (120 cm) zwykły (art.238.2.1) – ZR/IV elim. 

Konkurs nr 16 - „C” (130 cm) zwykły (art.238.2.1) – ZR/IV elim. 

Konkurs nr 17 – „CC” (135 cm) zwykły (art.238.2.1) – ZR/IV elim. 

 

9. Koszty udziału 

a. Wszystkie opłaty należy uiścić w biurze zawodów przed startem. Osoby, które nie uiściły opłaty, 

nie będą dopuszczone do startu. Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów 

godzinę przed konkursami zawodów. 

b. Wpisowe: 

- 200 zł/za cale zawody (opłata za parę) 

- 130 zł/jeden dzień (opłata za parę) 

c. Startowe: 20 zł/przejazd. 

d. Boks 

- 100 zł/za całe zawody (pt-nd) 

- 70 zł/1 dzień 

Organizator zapewnia pierwsze ścielenie. W przypadku ścielenia trocinami, dodatkowa 

jednorazowa oplata: 50 zł. 

Liczba boksów dla koni jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Nagrody 

a. Cała pula „startowego” zostanie przeznaczona na nagrody dla zawodników. Ilość nagradzanych 

miejsc jest zależna od frekwencji w konkursie (zgodnie z przepisami PZJ). 

b. Jeśli liczba koni startujących w konkursie będzie wynosić 16 lub mniej, organizator zastrzega sobie 

prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród: 

- do 4 przejazdów – płatne tylko 1. miejsce 

- od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1.-2. 

- od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1.-3. 

- od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1.-4. 

c. Pamiątkowe puchary i statuetki dla trzech pierwszych zawodników każdego konkursu. 



d. Flots dla 25% uczestników każdego konkursu. 

e. Odbiór nagród w Biurze Zawodów jedynie w dniu konkursu. W przypadku nie odebrania nagrody, 

nagroda przechodzi na rzecz puli nagród kolejnych zawodów. 

 

11.  Sprawy weterynaryjne 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

a. szczepienie podstawowe:  

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień  

- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia.  

b. szczepienie przypominające:  

- pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia 

podstawowego 

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienia bazowe 

- kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach musza być 

przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny 

jest okres 21 dni przekroczenia terminu 

- konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi 

jeden ra w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w 

zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest 

przekroczenie terminu do 21 dni 

- konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, 

mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startow, kontynuują szczepienie co 6 

miesięcy,  dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni 

- każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień 

wykonania szczepienia 

koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. 

szczepienie podstawowe 

- każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i [pieczątką 

lekarza weterynarii dokonującego szczepienia   

 

12. Warunki techniczne 

a. Plac konkursowy: podłoże: piasek kwarcowy z włókniną, wymiary: 72x34 m  

b. Rozprężalnia: podłoże: piasek kwarcowy z włókniną, wymiary: 59x20 m  
 

13. Zakwaterowanie i  wyżywienie: na koszt własny 
Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. 

a. Podłączenie koniowozu lub przyczepy kempingowej do prądu - 100 zł za okres zawodów od 

każdego punktu poboru. Prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu taką potrzebę. 

b. Polecane hotele: 

Zajazd „u Witaszka” - czas dojazdu 10 minut, ul. W. Lercha 5, 05-152 Czosnów; www.uwitaszka.pl 

tel.: (22) 7850202, (+48) 728487210  

Hotel „Julinek”  - czas dojazdu 12 minut , Julinek 1, 05-084 Julinek 

tel.:(22) 725-83-73, (+48) 660-406-480 

BEST WESTERN Airport Modlin, Ignacego Jana Paderewskiego 1C, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

tel: (+48) 22 785 71 00 

14.   Informacje dodatkowe 

a. Na terenie zawodów będą obecni: ratownik medyczny, lekarz weterynarii. 

http://www.uwitaszka.pl/


b. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 

luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 

c. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa 

jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

e. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w razie małej ilości zgłoszeń. 

f. W przypadku odwołania zawodów, w terminie zawodów zostaną zorganizowane „parkury otwarte” 

(oficjalne treningi na parkurze konkursowym). 

 

15. Kodeks postepowania z koniem 

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 

respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania 

zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 

współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na 

pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i 

obrządzania i transportu. 

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 

zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy 

weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie 

złego traktowania konia. 

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 

prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki 

pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom e 

drodze powrotnej z zawodów. 

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, 

jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza 

odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości. 

f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na 

wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 

 

16. Regulamin Bobrowy Staw Summper JumpOff 

1. Prawo do klasyfikacji w rankingu Bobrowy Staw SummerJump Off zwanego dalej Summer 

JumpOff, rozgrywanego w ramach otwartych zawodów regionalnych (ZR-B) mają wszyscy 

zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ z dowolną klasą sportową (z uwzględnieniem 

przypadków, w których klasa sportowa uniemożliwia start zawodnika ze względu na przepisy 

PZJ). 

2. Każdy zawodnik startujący w finale odbiera premię finansową. 

3. Eliminacje oraz finał będą odbywać się podczas zawodów organizowanych przez 

Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw. 

4. Terminy rozgrywania eliminacji: 

a. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie dla niżej wymienionych rund: 

Runda Brązowa w klasie LL 

Runda Srebrna w klasie L, L1 

Runda Złota w klasie P, P1 

Runda Platynowa w klasie N, N1 

Runda Bursztynowa w klasie C, C1 

Runda Diamentowa w klasie CC,CC1 



b. Eliminacje: 

I eliminacja: 16-17 kwietnia 2016 

II eliminacja: 14-15 maj 2016 

III eliminacja: 10-11 lipca 2016 

IV eliminacja: 13-14 sierpnia 2016 

V eliminacja: 3-4 września 2016 

c. Finał: 16-18 września 2016 

5. Punkty można zdobyć wyłącznie w konkursach rozgrywanych w niedzielę, pod warunkiem 

wystartowania jako para w sobotę. 

6. Konkursami kwalifikacyjnymi do Summer JumpOff oraz konkursy dające punkty do 

klasyfikacji ogólnej są konkursy wg. pkt 5. 

7. Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni, jednak punkty w rundach przyznawane są 

za najlepszy jego przejazd. Jeśli drugim i/lub następnym przejazdem zawodnik zajmie miejsce 

punktowane, to jego punkty automatycznie otrzyma kolejny zawodnik. 

8. Zawodnicy, którzy nie wystartują w konkursie sobotnim, mają prawo wystartować w konkursie 

niedzielnym, lecz bez prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych. 

 

II Punktacja 

Zawodnicy zdobywają punkty bonifikacyjne wg poniższej tabeli: 

 

M-ce w 

konkursie 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Runda 

Brązowa 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Runda 

Srebrna 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Runda 

Złota 

120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 

Runda 

Platynowa 

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 

Runda 

Bursztynowa 

350 270 240 210 180 150 120 90 60 30 

Runda 

Diamentowa 

450 405 360 315 270 225 180 135 90 45 

 

 

III Finał 

1. W zawodach finałowych może wziąć udział każdy, ale o punkty bonifikacyjne walczyć będą 

Ci, którzy w dotychczasowych zawodach zdobyli ich co najmniej 5. 

2. W konkursie finałowym zawodnik może startować również na dowolnej liczbie koni ale w 

odróżnieniu od eliminacji ma obowiązek wskazać konia, którego „punkty” będą brane pod 

uwagę w rankingu pucharowym (przed rozpoczęciem rundy konkursu finałowego) 

3. Ilość punktów przyznawanych w konkursach finałowych jest dwukrotnie wyższa niż w 

eliminacjach. 

 

IV Końcowa klasyfikacja, nagrody 

1. Punkty do klasyfikacji końcowej sumowane są z 3 najlepszych konkursów niedzielnych. 

W przypadku, kiedy zawodnik będzie punktował we wszystkich eliminacjach najsłabsze 

wyniki zostaną odrzucone. 

2. Do sumy punktów z eliminacji doliczane są punkty bonifikacyjne uzyskane w konkursach 

finałowych (liczone podwójnie) 

3. Zwycięzcą danej rundy Summer JumpOff zostaje zawodnik, który zdobył największą liczbę 

punktów bonifikacyjnych. 



4. Zawodnicy rundy Brązowej otrzymają nagrody rzeczowe za łączną kwotę minimum 5000 zł. 

Zawodnicy pozostałych rund, którzy zdobyli punkty w trakcie eliminacji i finału uzyskują 

następujące premie finansowe: minimum 10 zł/10 PUNKTÓW. 

5. Premie finansowe będą zaokrąglane zgodnie ze sztuką księgową do 5 pełnych złotych. 

6. Warunkiem wypłaty premii finansowych jest udział zawodnika w Zawodach Finałowych. 

7. Nagrody będą wypłacane po konkursach finałowych przelewem na konto. 

8. Nagrody finansowe za poszczególne eliminacje i finał wypłacane będą zgodnie z propozycjami 

zatwierdzonymi przez WMZJ. Zgodnie z polskim prawem od nagród ≥ 760 zł pobierany jest 

podatek. 


