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PROPOZYCJE 

 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego oraz Zawody 

Regionalne w skokach przez przeszkody 
 
1. Organizator 
Klub Jeździecki Jackiewiczów 
Pensjonat Hippika 
  

2. Miejsce zawodów 
Ośrodek Jeździecki w Połchowie - plac konkursowy 

 podłoże: piasek kwarcowy z włókniną  

 wymiary: 60 x 50 m  
 
Rozprężalnia:   

 podłoże: piasek  

 wymiary: 25 x 50 m  
 

3. Termin zawodów 06-07.09.2014 r.  
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH 03.09.2014 GODZ. 20.00 
Rezerwacja boksu ważna tylko z dołączonym dowodem wpłaty po 150zł od konia 

Ilość boksów ograniczona – decyduje kolejność wpłat. 
KONTO: 

Klub Jeździecki Jackiewiczów  
ul. Polna 30, 84-123 Połchowo 

 52 1240 3523 1111 0000 4335 3413 
z dopiskiem "ZR 10-11.05.2014" nazwą konia  

 

 

4. Zgłoszenia oraz rezerwacje  boksów na adres 
KJ-Jackiewiczów, ul.Polna 30, Połchowo 
84-123 Mrzezino, tel.501522354 
zgłoszenia@pensjonat-hippika.pl 
 

5. Komisja sędziowska 
Sędzia główny: Zbigniew Witkowski  
Sędzia WZJ: Zofia Górska 
Sędzia: Agata Jarzycka - Stefańska 
Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert 
Komisarz zawodów – Aleksandra Widulińska 
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Lekarz weterynarii zawodów – Anna Woźniak 
 
 

6. Sprawy organizacyjne 
a. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ/WZJ  

b. Opłaty za całość zawodów – 400 zł  
c. Opłaty za zawody bez boksów: 
   - 250 zł opłata za konie startujące do konkursu klasy P włącznie 
   - 300 zł opłata za konie startujące w konkursach od klasy N  
   - 150 zł opłata za jeden dzień zawodów  
d.  Ściółka standard – słoma,  
     Boksy będą przygotowane od piątku od godziny 16.00. 
e. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań       
    zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów  
    i innych zdarzeń.  
f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  

h. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)  

i. Podłączenie koniowozu do prądu 80zł / 2 dni zawodów. 

 

e. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu.  
 

Nowo wybudowany pensjonat Hippika www.pensjonat-hippika.pl 
 
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 160zł 
Pokój czteroosobowy ze śniadaniem 250zl 
     
Rezerwacja pokoju pod adresem mailowym  
rezerwacje@pensjonat-hippika.pl lub pod numerem telefonu 501-522-354. 
 

Rezerwacja ważna po wpłaceniu zaliczki 100 zł na konto 93 2490 0005 0000 4530 5802 7591  
Equi-Invest ul. Polna 30, 84-123 Połchowo. W tytule zapłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska 
osoby rezerwującej pokój. 
    
 

7. Nagrody – honorowe i pieniężne – pula nagród 20.200 
 
Nr

. K O N K U R S I II III IV V Razem 

1 LL /towarzyski/ rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 0 

2 L  200 150 100 50 50 550 

3 I półfinał KUCE 150 100 50 50 50 400 

4 II półfinał KUCE 150 100 50 50 50 400 

5 

I półfinał JUNIORZY 

Młodsi 200 150 100 50 50 550 

6 
II półfinał JUNIORZY 

200 150 100 50 50 550 

mailto:rezerwacje@pensjonat-hippika.pl
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Młodsi 

7 P     - zwykły 400 300 200 100 100 1100 

8 P-1  - zwykły 400 300 200 100 100 1100 

9 N - zwykły 600 400 200 100 100 1400 

10 C - zwykły 800 600 400 200 100 2100 

 R A Z E M       8.200 

11 LL /towarzyski/ rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 0 

12 L 200 150 100 50 50 550 

13 FINAŁ - K U C E 200 150 100 50 50 550 

14 P - zwykły 400 250 150 100 50 950 

15 P - dwunawrotowy 500 350 200 100 50 1200 

16 N - dwunawrotowy 600 450 300 200 100 1650 

17 C- dwunawrotowy 800 600 400 200 100 2100 

R A Z E M 7.000 

R A Z E M  15.200 

  

DODATKOWA PULA NAGRÓD ZA MIEJSCA MEDALOWE W MISTRZOSTWACH 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WYNOSI 5.000 ZŁ 
 

KATEGORIA I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 
KUCE 250 150 100 

Juniorzy Młodsi 350 200 150 

Juniorzy 550 300 150 
Seniorzy 1500 800 500 

 
 
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Pomorskim Związku Jeździeckim 100 % startowego musi w 
formie nagród finansowych wrócić do zawodników. 
 

8. Program zawodów 
  
sobota 06.09.2014r 
 
      godz.9.00 rozpoczęcie konkursów 
            
       konkurs nr.1 klasy LL     - z trafieniem w normę czasu 
       konkurs nr.2 klasy L       - zwykły art.238.2.1  
       konkurs nr.3 klasy        - na styl zawodnika - I półfinał MP – kuce /Juniorzy Młodsi/ 
       konkurs nr.4 klasy        - na styl zawodnika -  II półfinał MP – kuce/Juniorzy Młodsi/ 
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       konkurs nr.5 klasy L     - na styl zawodnika - I półfinał MP JUNIORZY MŁODSI 
       konkurs nr.6 klasy L     - na styl zawodnika - II półfinał MP JUNIORZY MŁODSI 
       konkurs nr.7 klasy P     - zwykły art. 238.2.1 – I półfinał MP - JUNIORZY 

            konkurs nr 8 klasy P-1  - zwykły art. 238.2.1 – II półfinał MP  - JUNIORZY  
            konkurs nr.9 klasy N     - zwykły art. 238.2.1  - I półfinał MP  - SENIORZY 
        konkurs nr.10 klasy C    - zwykły art238.2.1   - II półfinał MP  - SENIORZY                     
                               

niedziela 07.09.2014r 
 
        konkurs nr.11 klasy LL  - z trafieniem w normę czasu 
        konkurs nr.12 klasy L  - zwykły art.238.2.1  
        konkurs nr.13  klasy  - dwunawrotowy art.273.3.2 - I i II nawrót finału KUCE /Juniorzy Młodsi/ 

        konkurs nr.14 klasy P - zwykły art.238.2.1 
        konkurs nr.15 klasy P - dwunawrotowy art.273.3.2 - I i II nawrót finału JUNIORZY MŁODSI 
        konkurs nr.16 klasy N - dwunawrotowy art.273.3.2 - I i II nawrót finału JUNIORZY 
        konkurs nr.17 klasy C - dwunawrotowy art. 273.4.3 - I i II nawrót finału SENIORZY 

 

UWAGA :WSZYSTKIE KONKURSY SĄ KONKURSAMI  OTWARTYMI 

 
Regulamin rozgrywania MISTRZOST WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

                                                  

1. KUCE, JUNIORZY i JUNIORZY MŁODSI- o zwycięstwie  w MSTRZOSTWACH 

decyduje suma punktów karnych z dwóch półfinałów i finału. Przy równej ilości punktów 

karnych o miejsca medalowe nastąpi rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego 

U W A G A : Mimo że konkursy półfinałowe są konkursami zwykłymi do wyników 

mistrzostw liczą się tylko punkty karne dodawane z I, II i FINAŁU, natomiast miejsca w 

konkursie liczone zgodnie z zasadami rozgrywania konkursu/p-kty,czas/.    

  

2. SENIORZY – o zwycięstwie w MISTRZOSTWACH decyduje suma punktów karnych z 

dwóch półfinałów i finału. Przy równej ilości punktów karnych kolejność w mistrzostwach 

ustala się na podstawie czasu drugiego nawrotu finału. 

3. Wszyscy zawodnicy w pierwszym i drugim półfinale startują w takiej samej kolejności. W I i 

II nawrocie finału w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc z tym, że konie liczone w 

mistrzostwach startują jako pierwsze. 

4. Zawodnik  na godzinę przed rozpoczęcie pierwszego półfinału wskazuje maksimum dwa 

konie, które biorą udział w Mistrzostwach. Przed finałem wskazuje na 0,5 godziny konia, 

który będzie liczył się w Mistrzostwach. 

5. Wszystkie konkursy są konkursami otwartymi. 

6. W MISTRZOSTWACH mogą brać udział tylko zawodnicy zarejestrowani w 

Pomorskim Związku Jeździeckim i posiadający wykupioną licencję zawodnika na rok 

2014 

7. Mistrzostwa JUNIORÓW MŁODSZYCH rozegrane zostaną przy minimalnym udziale 

6 zawodników 

 
 

 

9. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu. 
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2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas 
podróży powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, 
a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu 
swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.   

 
 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 12.08.2014r. 
 

 


