
            

Termin zawodów: 15-16 Listopada (sobota, niedziela) 2014r. 

Ranga zawodów: Zawody Regionalne  oraz Towarzyskie. 

Organizator: Ośrodek Jeździecki “Konie Januszewo”.  

Udział biorą: Kluby oraz zawodnicy zrzeszeni w WZJ/PZJ. 

Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki w Januszewie, 14-240 Susz, koło Iławy 

Warunki: czworobok: 20x60 m wraz z rozprężalnią: 10x70m, podłoże: piasek kwarcowy z  włókniną, 

                  kryty stępownik/lonżownik 9 x15m 

Warunki uczestnictwa oraz rozgrywania zawodów: według przepisów i regulaminu PZJ.  

Wszystkie konie obowiązują aktualne szczepienia przeciw grypie. Bez ważnych dokumentów nie zostaną 

wpuszczone na teren ośrodka. 

Nagrody: za wszystkie rundy flot ‘s, puchary (I-III) oraz nagrody rzeczowe. Dekoracja II dnia 

zawodów. 

Termin zgłoszeń: do 10/11/2014,  na adres:    ivoivo@vp.pl   

                                                                           P. Iwona Wiśniewska  tel. 515 181 211                                               

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilości zgłoszeń. 

 W zgłoszeniu zachęcamy do podawania szczegółowych danych konia : rodzice, hodowca, właściciel, osiągnięcia sportowe, 

czy koń jest ew. na sprzedaż itp. Informacje o koniu będą wyczytywane przez spikera zawodów. 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:  

                                       sobota          niedziela 
runda 1                              L-2                L-3    runda regionalna i runda towarzyska 
runda 2                              P-2                P-3    runda regionalna  i runda towarzyska 
runda 3                              N-6                N-7                 runda regionalna 
runda 4                              C-3                C-4                 runda regionalna 
runda 5                              CC-4             CC-7               runda regionalna 
 
W Rundzie Szkoleniowej(towarzyskiej) dopuszcza się start zawodników i koni niezarejestrowanych w WZJ/PZJ, z zachowaniem 

przepisów Weterynaryjnych a zawodnicy (juniorzy)  muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców na starty. 

Klasyfikacja zawodników z podziałem na rundę regionalną i szkoleniową. Zawodnicy nie posiadający ważnej licencji startujący w 

konkursach wyżej niż P na zasadzie sędziowanych przejazdów szkoleniowych.  Dekoracja II dnia zawodów. 

15.11 (sobota), planowana godz. rozpoczęcia: 11.00 (godzina może ulec zmianie, w zależności od ilości 

zgłoszeń) Listy startowe udostępnione będą w piątek 14.11.2014 na : www.januszewo.eu   

http://www.januszewo.eu/


OPŁATY: 60 zł za całą Rundę, 40 zł za pojedynczy start. Opłatę należy uiścić w biurze Organizatora 

na miejscu, przed pierwszym startem.  Wszelkie zmiany na listach startowych 10 zł. Nie dotyczy 

skreśleń. 

BOKSY: stajnia 150 zł. za całe zawody. Boksy przygotowane od piątku 14.11, od godz. 12.00 do 

zakończenia zawodów. W przypadku późnego zakończenia II dnia zawodów boksy udostępnione do 

poniedziałku. Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja boksów drogą 

mailową na : biuro@januszewo.eu . Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator 

zapewnia ściółkę - słoma. Opłaty za boksy na miejscu w biurze zawodów. 

Hala (czworobok) udostępniony dla zawodników w piątek od godz. 14.00 do 21.00. 

Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w propozycjach. 

Na miejscu bufet z ciepłymi przekąskami i napojami czynny przez całe zawody. 

Listy startowe/wyniki oraz Mapa dojazdu do ośrodka na:      www.januszewo.eu    

Komisja sędziowska:  

Sędzia Główny: Maria Pilichowska 

Sędzia: Joanna Kruk 

Sprawy organizacyjne: Mikołaj Zagrodzki (Tel. 603 59 00 39) 

Weterynarz zawodów: Tomasz Doda 

Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i inne powstałe w czasie zawodów. 

Dojazd i transport koni na koszt własny. 

Kary za brak dokumentów wg stawek WMZJ. 

Zakwaterowanie we własnym zakresie:  

Pensjonat Piotrkowo  (3 km ) -  500 491 930.  

Hotel – Zajazd w Chełmżycy (6 km) Tel.: 55 221 02 85, 500 491 824,   zajazd@chelmzyca.com.pl        

80 zł. za pokój 2-osobowy (łazienka, TV, Wi Fi ) 

Hotel Warmianka w Suszu(12 km) Tel.: 55 278 67 28. 

Hotel Port 110 w Iławie(15 km) +48 89 648 20 50 

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.  

Serdecznie zapraszamy. Organizatorzy. 

NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. 

WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.  

 

mailto:biuro@januszewo.eu
http://www.januszewo.eu/
mailto:zajazd@chelmzyca.com.pl?subject=ZAPYTANIE%20ZE%20STRONY%20WWW

