
 

PROPOZYCJE 

 
Halowych Regionalnych Zawodów w skokach  przez  przeszkody 

Jaszkowo  07-08 marca 2015 r. 

 
1. Organizator: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo 

         Centrum Hipiki, Antoni Chğapowski ï Jaszkowo 

2. Miejsce zawod·w: Kryta ujeŨdŨalnia - CH Jaszkowo 
Plac konkursowy/hala: 

¶ podğoŨe: biağy piasek z wğ·kninŃ na matach firmy Mark-Pol 

¶ wymiary:25 x 81 m 

RozprňŨalnia: 

¶ podğoŨe: biağy piasek z wğ·kninŃ na matach firmy Mark-Pol 

¶ wymiary:18 x 45 m 

3. Termin zawod·w: 07-08.03.2015 r. 

Ostateczny termin zgğoszeŒ:  pisemnie, do Ŝrody 04.03.2015 r. DO GOZDINY 13.00 

      na zgğoszeniu prosimy dokğadnie wypisaĺ konkursy, w kt·rych zawodnik bňdzie       

      startowağ pierwszego dnia. 

 

UWAGA!!! Zgłoszenie po terminie – opłaty za starty na miejscu x 2 

 

4. Zgğoszenia oraz rezerwacje nocleg·w, boks·w na adres: 

         CENTRUM HIPIKI, Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica 

         fax.  061- 283 99 40  lub e-mail: comp@centrumhipiki.com 

         Tel./fax. 061- 283 75 56  

5. Komisja sňdziowska: 

 

Sędzia główny: Lidka Perek 

Sędzia WZJ:    Tadeusz Szymoniak 

Sędziowie:    Iwona Skrňtowska-Grossman 

Komisarz:    Robert Sydow 

Gospodarz toru: Robert Bartkowiak 

 

6.   Sprawy organizacyjne: 

a. Zawodnik·w i konie obowiŃzuje dokumentacja wg przepis·w PZJ/WZJ  

b. Opğaty: 

- wpisowa ï 60 zł/całe zawody od kaŨdego zgğoszonego konia 

Kluby zgğaszajŃce na zawody powyŨej 10 koni zostajŃ zwolnione z opğaty wpisowej 

- startowe: 

¶ 35,00 zł od startu  w klasach L i P  

¶ 40,00 zł od startu  w klasie N 

¶ 50,00 zł od startu w klasie C      

c. Opğata za boks: - 160 zł za cağe zawody (liczŃc od piŃtku po popoğudniu)  

                 -   80 zł za 1 dzieŒ zawod·w 

  -   40 zł boks dzienny bez Ŝci·ğki (wstawienie koni tylko na czas 

               trwania konkurs·w)  

  ści·ğka standard ï sğoma, 60 zğ ï dopğata za trociny (za 1 balot)  

Dla klubu zgğaszajŃcego powyŨej 10 koni opğata za boks 140 zğ za cağe zawody, 70 zğ za 

1 dzieŒ zawod·w 

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM 

HIPIKI JASZKOWO  
63-112  BRODNICA  k. śremu ;   JASZKOWO  16 

TEL. 0-61/ 28-37-556 ;  0-504-177-594  FAX  0-61/ 28-39-940 

http://www.centrumhipiki.com, e-mail:comp@centrumhipiki.com  

http://www.centrumhipiki.com/


d. Organizator zapewnia: 

      nagrody rzeczowe w  konkursach: L-dwufaz. 

nagrody pieniňŨne w konkursie  

Klasa P: I m-ce  - 300 zğ, II m-ce ï 200 zğ, III m-ce ï 100 zğ 

Klasa N: I m-ce - 400 zğ, II m-ce ï 300 zğ, III m-ce ï 200 zğ 

Klasa C: I m-ce - 500 zğ, II m-ce ï 400 zğ, III m-ce ï 300 zğ 

 flots dla  25 %  startujŃcych w/w konkursach 

Przy małej ilości zgłoszeń, do 100 koni przyjezdnych organizator zastrzega sobie 

prawo do zmniejszenia nagród o 50 %. 

e. Organizator nie ponosi Ũadnej odpowiedzialnoŜci w razie wypadk·w,   

zachorowaŒ zawodnik·w, czğonk·w ekip i koni, jak r·wnieŨ w przypadku  

kradzieŨy, zniszczeŒ, poŨar·w i innych zdarzeŒ . 

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  

g. Sprawdzanie dokument·w dla zawodnik·w w kat.  DuŨych Koni od godz. 9.00 

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

skreśleń z listy) 

i. Zakwaterowanie i wyŨywienie na miejscu. 

             Rezerwacje nocleg·w w samym Jaszkowie wg. kolejnoŜci zgğoszeŒ. 

Ceny noclegów bez śniadania: 
Oficyna: -  60 zğ/nocleg/os.  

Mieszkania 2-3 pokojowe, pokoje 3 osobowe, w kaŨdym mieszkaniu ğazienka + WC. 

Pok·j 1 os ï 100 zğ/nocleg 
Internat: -  50 zğ/nocleg/os.  

       30 zğ/nocleg/os. ï ğ·Ũka piňtrowe  
Pokoje 2,3,4 osobowe, w pokoju umywalka z ciepğŃ i zimnŃ wodŃ. Ğazienki wsp·lne dla kilku 

pokoi, na korytarzu. Pokoje z ğ·Ũkami piňtrowymi 5-6 osobowe. 

Pok·j 1 os ï 100 zğ/os 
Pağac:  - 200 zğ - pok·j 2 osobowy 

   150 zğ -  pok·j 1 osobowy 
Pokoje z ğazienkami. 

Istnieje moŨliwoŜĺ dostawki ï 70 zğ/nocleg/os.  

Nowy pensjonat: - 160 zğ ï pok·j 2 os. 

      - 120 zğ ï pok·j 1 os.  

PodğŃczenie przyczepy do prŃdu ï 50 zł za dzieŒ. Na zgğoszeniu proszň zaznaczyĺ, Ũe bňdŃ 

PaŒstwo korzystaĺ z przyğŃcza prŃdu.  KaŨdy kto nocuje na terenie oŜrodka w przyczepie,  

samochodzie opğata 10 zğ/dzieŒ za toalety i prysznice . 

Lekarz medycyny obecny na terenie zawodów przez całe zawody.  

 

 

                                        PROGRAM ZAWODÓW 
 

SOBOTA 07.03.2015r. 
 

Godz. 8.00 – konkursy w ramach zawodów towarzyskich (patrz oddzielne 

propozycje) 
 

godz.  11.00 (po Zawodach Towarzyskich)  
Konkurs nr 1  L  dwufazowy    Art. 274.5.3 

Konkurs nr 2  P  dwufazowy    Art. 274.5.3 

Konkurs nr 3  N  zwykğy     Art. 238.2.1 

Konkurs nr 4  C  zwykğy     Art. 238.2.1 

 

 

 



NIEDZIELA 08.03.2015 r.  
 

Godz. 8.00 – konkursy w ramach zawodów towarzyskich (patrz oddzielne 

propozycje) 
 

godz. 11.00 (po Zawodach Towarzyskich) 
Konkurs nr  5  L  zwykğy     Art. 238.2.1 

Konkurs nr  6  P  zwykğy     Art. 238.2.1 

Konkurs nr  7  N  zwykğy     Art. 238.2.1 

Konkurs nr  8  C  zwykğy     Art. 238.2.1 

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń. 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 24.01.2015 – Ryszard Szymoniak. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 


