
 
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH 

W UJEŻDŻENIU  
 
 

Winter Dressage Cup  
17-18 STYCZNIA – kwalifikacja II 

 
1. Organizator:   Hipodrom Sopot sp. z o.o.,  Sopocki KJ 

2. Godzina rozpoczęcia:  08:00 (może ulec zmianie) 

3. Miejsce zawodów:   Hipodrom , Sopot ul. Polna 1. 

4. Warunki techniczne:  czworobok – plac kwarcowy (20x60), rozprężalnia - (48x25) 

5. Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

6. Osoby oficjalne 

Sędzia Główny:   Zofia Górska 

Sędzia WZJ:  Małgorzata Hałeła-Pawłowska 

Członkowie:   Marlena Gruca 

Komisarz:    Magdalena Wilkowska 

Gospodarz Toru:   Krzysztof Rafalak 

Lekarz weterynarii:   Grzegorz Chajęcki 

Kowal zawodów:   Adam Czerwiński 

7. Otwarcie Księgowości:  od 09 do godziny po zakończeniu konkursów 

8. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ. 

9. Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty:  

zgodnie z przepisami PZJ. 

10. Zgłoszenia:  do środy poprzedzającej zawody  

tylko poprzez panel zgłoszeniowy  

http://hipodrom.sopot.pl/zawody/ 
Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma potwierdzenie na maila z 

dalszą procedurą postępowania 
11. Limit koni, decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem.  

13. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana. 
14. Ilość boksów ograniczona !!! – decyduje kolejność wpłat na konto ! 
15. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.  
16. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez 

ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym 
m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, 
na stronach internetowych itp. 

17. Zawodnicy, którzy się zgłoszą i nie poinformują organizatora o wycofaniu z zawodów co najmniej do 
godziny 17 dzień przed startem, zostaną obciążeni opłatą wpisową. Informacj ę należy przesłać na 
hipodrom@sopot.pl 

 

 

 
 



18. Opłaty należy dokonywać zgodnie z otrzymanym automatycznym potwierdzeniem zgłoszenia 

Wpisowe/Startowe          na konto Sopockiego KJ (nr konta przyjdzie mailem po zgłoszeniu) 

Opłata za boksy/prąd      na konto Hipodromu (nr konta przyjdzie mailem po zgłoszeniu) 

Wpisowe:   100 zł za dzień, 150 zł za dwa dni – tylko przy wpłacie z góry  
Startowe:    zgodnie z klasą konkursu 

Boksy:   nowe stajnie 250zł,  stare stajnie 200zł  
Trociny:   50 zł za paczkę  

Prąd do koniowozu: 60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem.  

Namiot:   30zł / zawody  

Zmiany na listach:  20pln od konia.  
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. 

20. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub 
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 3 zgłoszonych koniach 
 

PROGRAM ZAWODÓW 
 

SOBOTA:       NIEDZIELA:   

 
 
 
 
Nagrody: 100% ze startowego dla 25% startujących w konkursie. 
Dekoracje w niedzielę,  tylko za rundy 

 
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów, w 

przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń starty limitowane zostaną do 1 dziennie. 
 
 
 
 
 
 

Nr Klasa Startowe Nr Klasa Startowe Kwalifikacje do Winter Dressage Cup dla:  * 

1. L – 2 
(towarzyski) 

20 zł 14. L – 3 
(towarzyski) 

20 zł AMATORÓW 

2. L – 2 20 zł 15. L – 3 20 zł  

L – 3 
(towarzyski) 

20 zł  L – 2 
(towarzyski) 

20 zł AMATORÓW 

3. P – 1  30 zł 16. P – 4 30 zł JUN. MŁODSZY, KUCE 

4. P – 2 30 zł 17. P – 3 30 zł JUN. MŁODSZY, KUCE 

5. P10R 30 zł 18. P – 7  30 zł  

6. N – 6 40 zł 19. N – 7 40 zł JUNIORÓW 

7. N – 8  40 zł 20. N – 9 40 zł  

8. C – 4 50 zł 21. C – 5 50 zł SENIORÓW 

9. CC – 1 50 zł 22. CC – 2  50 zł  

10. N – 1 (k) 40 zł 23. N – 2 (k) 40 zł  

11. CS – 1 60 zł 24. CS – 2 60 zł  

12. CC – 4 60 zł 25. CC – 7 60 zł  

13. CC – 1 60 zł 26. CC – 3 60 zł  

2a 15a 



KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 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. 
 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, obrządzania i transportu. 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. 
 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 w drodze powrotnej z zawodów. 
 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 oraz spokojnej starości. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do 
stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 

 
Propozycje Zatwierdzone przez Pomorski ZJ 
W dniu  07.01.2015 

 


