
Regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody  
Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego 

Stajnia Dilmar – Kobylarnia 20-21.09.2014 roku 
  
1. Organizator: Stajnia Dilmar Kobylarnia, Renata Wójcik, Marcin Matelski 
2. Miejsce zawodów: Stajnia Dilmar, Kobylarnia 13,  86-061 Brzoza 
3. Termin zawodów: 20-21 września 2014 
4. Zgłoszenia na adres: zawodydilmar@onet.pl do 17.09.2014, zamówienie na boksy do 16.09.2014 
5. Zgłoszenia po terminie  -podwójna opłaty za starty. Zmiany na listach po ich opublikowaniu  opłata 30zł! 
 
Listy startowe i szczegółowy program zostaną opublikowane wieczorem 19.09.2014  na stronie 
tarantevents.pl. 
  
6. osoby oficjalne 
-sędzia główny - Katarzyna Meger 
-sędzia -  Jarosław Lewandowski 
-gospodarz toru- Szymon Tarant 
-sędzia na rozpreżalni - Jan Korczyński 
  
7. Obsługa komputerowa – Tarant Events 
8. Lekarz weterynarii Maciej Kujawski  696479395 
9. Sprawy organizacyjne:   Renata Wójcik 503 003 676,   Marcin Matelski 669 015 441 
10. Uczestnictwo: 
Kluby i sekcje niezrzeszeni zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ na zawodach obowiązują przepisy PZJ i 
niezbędna dokumentacja koni i zawodników ,obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie 
zawodników oraz zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku juniorów. 
W klasach kucy, LL, L prawo startu mają zawodnicy amatorzy bez rejestracji WZJ oraz bez odznak 
jeździeckich. Obowiązują aktualne badania sportowo lekarskie zawodników oraz zgoda na start rodziców 
lub opiekuna w przypadku juniorów. 
 
11. Program zwodów 
 
Uwaga: 
Konkurs otwarty/mistrzowski – mogą startować zarówno pary liczone do Mistrzostw w danej kategorii jak i 
wszystkie inne. 
Konkurs mistrzowski – mogą startować wyłącznie pary liczone do Mistrzostw w danej kategorii. 
Konkurs otwarty – konkurs ZR/ZT nie liczony do Mistrzostw.    
 
Sobota (start o 8.00) 

 Konkurs nr 1 otwarty, art. 238.1.1 dokładności klasy LL. 

 Konkurs nr 2 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 zwykły – kuce, wysokość przeszkód 60 cm dla kucy o 
wzroście do 130 cm i 80 cm dla kucy o wzroście do 148 cm – I półfinał Mistrzostw Województwa 
Kuców 

 Konkurs nr 3 mistrzowski, art.238.2.1 zwykły – kuce, wysokość przeszkód 60 cm dla kucy o wzroście 
do 130 cm i 80 cm dla kucy o wzroście do 148 cm – II półfinał Mistrzostw Województwa Kuców 

 Konkurs nr 4 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 zwykły klasy L – I półfinał Mistrzostw Województwa 
Juniorów Młodszych 

 Konkurs nr 5 mistrzowski, art.238.2.1 zwykły klasy L – II półfinał Mistrzostw Województwa Juniorów 
Młodszych 

 Konkurs nr 6 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 zwykły klasy P – I półfinał Mistrzostw Województwa 
Juniorów i I półfinał Mistrzostw Województwa Open 
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 Konkurs nr 7 mistrzowski, art.238.2.1 zwykły klasy P – II półfinał Mistrzostw Województwa Juniorów 
i II półfinał Mistrzostw Województwa Open 

 Konkurs nr 8 otwarty/mistrzowski, art.239/263 szybkości klasy N – I półfinał Mistrzostw 
Województwa Seniorów 

 Konkurs nr 9 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 zwykły klasy C – II półfinał Mistrzostw Województwa 
Seniorów. 
 

Niedziela (start 8.00) 

 Konkurs nr 10 otwarty, art. 238.1.1 dokładności klasy LL. 

 Konkurs nr 11 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 (otwarty-zwykły) i 273 (mistrzowski - 
dwunawrotowy) kuce, wysokość przeszkód 65 cm dla kucy o wzroście do 130 cm i 85 cm dla kucy o 
wzroście do 148 cm – Finał Mistrzostw Województwa Kuców. W drugim nawrocie startują 
wyłącznie pary liczące się do Mistrzostw. 

 Konkurs nr 12 otwarty, art. 238.2.1 zwykły klasy L. 

 Konkurs nr 13 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 (otwarty-zwykły) i 273 (mistrzowski -
dwunawrotowy) klasy P -  Finał Mistrzostw Województwa Juniorów Młodszych i Finał Mistrzostw 
Województwa Open. W drugim nawrocie (oddzielnym dla juniorów młodszych i Open – P1) startują 
wyłącznie pary liczące się do Mistrzostw.  

 Konkurs nr 14 otwarty/mistrzowski, art.238.2.1 (otwarty-zwykły) i 273 (mistrzowski -
dwunawrotowy) klasy N -  Finał Mistrzostw Województwa Juniorów. W drugim nawrocie startują 
wyłącznie pary liczące się do Mistrzostw. 

 Konkurs nr 15 otwarty/mistrzowski Grand Prix Kobylarni, art.273.3.2 klasy C/C1 – Finał Mistrzostw 
Województwa Seniorów. Konkurs dwunawrotowy z rozgrywką dla Grand Prix Kobylarni. 

 
12. Opłaty. 
  
110 zł za jeden dzień startów (wpisowe i startowe). 
  
Cena boksu na czas zawodów  od piątku (godz. 12)   180 zł. Rezerwacja, możliwa tylko po uprzedniej 
wpłacie na konto PKO 39102014750000880201030428 Renata Wójcik do dnia 16.09.2014 (wtorek). – 
uwaga późniejsze zamówienie boksu nie będzie możliwe 
 
Przyłączenie do prądu 100 zł za całe zawody 
Siano – 10 zł/kostka 
  
13. Warunki techniczne 
Parkur  -  piasek kwarcowy z flizeliną (45x 70m) 
Rozprężalnia - piasek flizeliną, zadaszona (20x40 m) 
  
14. Nagrody  
Organizator zapewnia flots  25%  dla startujących w każdym konkursie ponadto nagrody honorowe   
(puchary ,statuetki ) nagrody rzeczowe ( sprzęt sportowy jeździecki itp.) oraz nagrody pieniężne. 
Pula nagród 7.200 pieniężnych plus nagrody rzeczowe łączna pula nagród ok. 10 tys. zł. 
 
Podział nagród w ZR 
Kuce ,LL, L   do 5 miejsce nagrody rzeczowe 
P  (nr 6)  -  1 - 300 zł  2 -200 zł  3-100 zł 
N (nr 8)  -1 -500zl  2 - 300zl   3 - 200zl 
C  (nr 9) – 1 - 800zl  2 - 600zl   3 - 400zl 
 
Niedziela 
Kuce ,LL, L  do 5 miejsca nagrody rzeczowe 



P (nr 13 – I nawrót)  - 1 - 300 zł  2 - 200 zł  3 - 100 zł 
N (nr 14 – I nawrót) – 1 - 500 zł  2 - 300 zł   3 - 200 zł 
C/C1 (nr 15 - Grand Prix Kobylarni – dwunawrotowy z rozgrywką)   1 – 1000 zł  2-700 zł  3 – 500 zł 
 Mistrzostwa Województwa kujawsko-pomorskiego (organizator KPZJ) 
 
Odbywają się w czterech kategoriach:  

 kuce (zawodnicy do lat 16, na kucach o wzroście do 130 i 148 cm – jedna klasyfikacja) 

 juniorzy młodsi (do lat 15) 

 juniorzy (do lat 18) 

 open (bez ograniczeń, wymagana co najmniej III licencja, wykluczeni są zawodnicy startujący w 
kategorii seniorów). 

 seniorzy 
Klasyfikacja Mistrzostw w kategoriach: kuce, juniorzy młodsi, juniorzy, open zgodnie z przepisami MP 
juniorów. W przypadku równej ilości punktów karnych o medalach decyduje rozgrywka. 
Klasyfikacja Mistrzostw Seniorów zgodnie z przepisami MP seniorów. 
W półfinałach zawodnicy mogą startować na dwóch koniach, w finałach na jednym. W przypadku startu w 
konkursie otwartym na większej liczbie koni konia/konie liczone do Mistrzostw należy podać przy 
zgłoszeniu do konkursu. Ewentualna wymiana konia liczonego do Mistrzostw może nastąpić najpóźniej na 
godzinę przed konkursem. 
 
Nagrody w mistrzostwach Województwa funduje KPZJ: derki ,puchary  oraz medale. 
  
16. Sprawy różne. 
 -przegląd dokumentów i koni godzinę przed rozpoczęciem sie konkursu w biurze zawodów 
-organizator zastrzega sobie prawo do  ewentualnych zmian w programie zawodów 
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże wypadki podczas    trwania zawodów i 
transportu 
-organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów możliwość zakupu  posiłku, napoje na terenie ośrodka. 
-organizator zapewnia obsługę weterynaryjna i medyczna w trakcie trwania zawodów 
-reklamacje protesty wyłącznie na piśmie - kaucja 200zl 
-noclegi   specjalna oferta dla uczestników zawodów  hotel Brzoza **** 150zl za pokój dwuosobowy  !!!! 
Tel 52 /3810111  2km od zawodów. 
 
 
Zapraszamy 
 
Renata Wójcik i Marcin Matelski 
 
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu 5 września 2014  
(Jacek Kulpa - V-ce Prezes, Przewodniczący komisji skoków) 
  
  

  

  

               

  
 


