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Ranga zawodów: ZO-E  Miejsce: JASZKOWO (WIE) 

Data:14.11.2015 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zawody:  

 

1.1 Zawody Ogólnopolskie: ZO-E 
 

Zawody halowe: 
Podłoże:      piasek/trociny 

Wymiary areny konkursowej:  25mx20m 
Rozprężalnia:    2 koła 20m x 20m 

  
Kategoria:  
Seniorzy , Juniorzy 
 
Konkursy: 

Zespołowe:   Az-3*, Cz, Dz 
Indywidualne:   Ai-1*, Ai-2*, Ai-3*, Bi-1*,  

Pary:    Ap-1*, Bp1*, Cp-1*,Cp-2* 
 

Zawody rozgrywane są wg następujących dokumentów: 
1. Statut PZJ (tekst jednolity, ze zmianami z dn.03.03.2012r.) 

2. Przepisy Ogólne PZJ (wyd.5.1, obowiązujące od dn.01.01.2014r.) 
3. Regulamin krajowy rozgrywania zawodów w woltyżerce (z dnia 01.04.2010 r. ze 

zmianami z dn. 01.01.2015 r.) 
4. Przepisy Weterynaryjne PZJ (wyd.5, z dn.25.03.2010r.) 

5. Przepisy antydopingowe PZJ (wyd.2, z dn.23.05.2010r.) 
 

Termin zgłoszeń imiennych i ostatecznych:    03.11.2015  
 

Miejsce: Centrum Hipiki Jaszkowo 
   63-112 Jaszkowo 16 

 

 Organizator 
 
     Nazwa: Centrum Hipiki Jaszkowo  

     Adres: 63-112 Jaszkowo 16  
Telefon: 61 283 75 56  

     Email : info@centrumhipiki.com  
Internet: www.centrumhipiki.com 
 

 Nazwa: YORIS-Wielkopolska Akademia Woltyżerki Sportowej 
     Adres: 61-239 Poznań 

 Os. Jagiellońskie 60/6  
Telefon: 606 430 739  

     Email : yoris@yoris.pl 
 

 

http://www.centrumhipiki.com/
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 Komitet Organizacyjny 
 

Przewodniczący: Antonii Chłapowski 
Członek KO: Elżbieta Dolińska 

Dyrektor Zawodów: Diana Stefanowska 
Biuro Zawodów: Zuzanna Rotnicka 

 

II. OSOBY OFICJALNE  
1. Komisja Sędziowska: 

 
Przewodniczący:  Elżbieta Dolińska 
 

Sędzia PZJ:          Elżbieta Dolińska 
 
Członkowie:           Klaus Egold (GER) 

     

Sekretarze: Alicja Borowska, Karolina Salamon 
    Komisarze:  Alicja Borowska, Agnieszka Cisek 

    Lek.med.:   karetka typ P 
         

 

III. WARUNKI TECHNICZNE 

       data         godzina 

Otwarcie stajni 
13.11.2015 18.00 

Zebranie techniczne (sprawdzanie dokumentów) 14.11.2015 11.30 

Początek konkursów 14.11.2015 14.00 

 
Plac konkursowy/hala: 

 podłoże: piasek/trociny 

 wymiary areny konkursowej:25mx 20m 
 

Rozprężalnia/hala: 
 podłoże: piasek/trociny 
 wymiary:2 koła 20m x 20m 

 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

1.Uczestnictwo  
Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Rozdział III 
Regulaminu krajowego rozgrywania zawodów w woltyżerce:      

 

2. Zgłoszenia: 

 

Termin zgłoszeń ostatecznych: 03.11.2015 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: yoris@yoris.pl  
Rezerwacje boksów dla koni i noclegów na adres: info@centrumhipiki.com  

 
Zgłoszenia  muszą zawierać: imię i nazwisko zawodnika, zawodnika-lonżującego, rok 
urodzenia, numer licencji PZJ, imię konia i numer paszportu, numer konkursu i kategorię. 

Wpłaty wpisowego należy dokonać na podane poniżej konto do dnia 03.11.2015 i kopie 
potwierdzenia dołączyć do zgłoszeń: 

mailto:yoris@yoris.pl
mailto:info@centrumhipiki.com
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Yoris, Wielkopolska Akademia Woltyżerki Sportowej, Elżbieta Dolińska 

65 1090 1346 0000 0000 3400 0444 
Bank BZWBK 

 

   3. Warunki finansowe: 
 
Boksy o wymiarach:3,5m x 3,5m - opłata za boks: 80zł/dobę (w cenie słoma w boksie, siano, 
owies) 

 

Wpisowe: 80 zł (od zawodnika) 

 

Startowe: 20 zł (za jeden konkurs)     

 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie: 

 

    Na koszt własny.  

 

Hotel, pensjonat, pokoje jedno-, dwu-, trzy- i pięcioosobowe:  
Rezerwacja: Centrum Hipiki Jaszkowo 

  info@centrumhipiki.com 
  tel. 61 283 75 56 
Wyżywienie: restauracja/bar na terenie Ośrodka. 
 

5. Wymagana dokumentacja dla koni: 
aktualne badania i szczepienia ochronne 

 

6. Odpowiedzialność: 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody 

mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu 

 
V. KONKURSY ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH 
 
Konkurs nr .1 

Konkurs zespołowy Az-3* 

Program będzie wykonywany w jednej 

rundzie:    
-program obowiązkowy TEST 3 (galop 

w lewo),  
-program dowolny (galop w lewo) 

Konkurs nr. 2 
Konkurs zespołowy Cz 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie:  
-program obowiązkowy TEST C (galop 

w lewo), -program dowolny TEST 1 
(stęp w lewo ). 

Program dowolny wykonywany jest 
bezpośrednio po programie 
obowiązkowym. Obowiązuje 

dostosowanie długości wypinaczy do 
stępa. 

Konkurs nr. 3 
Konkurs zespołowy Dz 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie:   -program obowiązkowy TEST 

C (stęp w lewo),  
-program dowolny TEST 1(stęp w 
lewo). 

Program dowolny wykonywany jest 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym. 

mailto:info@centrumhipiki.com
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Konkurs nr. 4 
Konkurs indywidualny (Ai-1*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST 1 (galop 

w lewo),  
-program dowolny (galop w lewo)  

Konkurs nr. 5 
Konkurs indywidualny (Ai-2*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST 2 (galop 

w lewo),  
-program dowolny (galop w lewo) 

Konkurs nr. 6:  
Puchar Młodych Talentów 
Konkurs indywidualny (Bi-1*) 

Klasyfikacja zawodników i zawodniczek 
w konkursie nr 11 - łączna.  

Punkty rankingowe zdobywają wszyscy 
zawodnicy, którzy zostaną zgłoszeni do 
konkursu 11 (PMT). 

Zasady startu zawodników w „Pucharze 
Młodych Talentów” znajdują się na 

stronie www.pzj.pl 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST 1 (galop 

w lewo),  
-program dowolny (galop w lewo) 

Konkurs nr. 7 

Konkurs par (Ap-1*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 

rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 
obowiązkowym):  

-program obowiązkowy TEST 1 (galop 
w lewo),  

-program dowolny (galop w lewo) 
 

Konkurs nr. 8 
Konkurs par (Bp-1*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST 1 (galop 

w lewo),  
-program dowolny (galop w lewo) 

Konkurs nr. 9  
Konkurs par (Cp-1*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST C (stęp w 

lewo),  
-program dowolny (stęp w lewo) 

Konkurs nr. 10 
Konkurs par (Cp-2*) 
 

Program będzie wykonywany w jednej 
rundzie (program dowolny 
bezpośrednio po programie 

obowiązkowym):  
-program obowiązkowy TEST C (galop 

http://www.pzj.pl/


WOLTYŻERKA 2015 

 

 

 

w lewo),  
-program dowolny (stęp w lewo) 

Listy startowe zostaną przygotowane po wpłynięciu zgłoszeń i przesłaniu kopii 

wpłaty wpisowego (PLN 80,- od zawodnika) i rozesłane do uczestników do dnia 
12.11.2015 r. 
 

We wszystkich konkursach przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 

Wstępny PROGRAM ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH 
9:00-11.30 - konsultacje szkoleniowe 
11.30-12.00 - sprawdzanie dokumentów zawodników i koni 

   obiad 
14.00  - konkurs nr 4 – indywidualny seniorów Ai-1* 

  - konkurs nr 5 – indywidualny seniorów Ai-2* 
- konkurs nr 6 – indywidualny juniorów Bi-1* - Puchar Młodych Talentów - FINAŁ 

  - konkurs nr 1 – zespołowy seniorów Az-3* - program obowiązkowy 

  - konkurs nr 7 – par seniorów Ap-1* 
  - konkurs nr 8 – par juniorów Bp-1* 

  - konkurs nr 9 – par Cp-1* 
  - konkurs nr 10 – par Cp-2* 
 - konkurs nr 2 – zespołowy Cz 

 - konkurs nr 3 – zespołowy Dz  
 - konkurs nr 1 – zespołowy Az-3* - program dowolny 

17.00  - dekoracja zawodników i koni – Zawody Ogólnopolskie 

  - dekoracja zwycięzców I edycji Pucharu Młodych Talentów 

 

18.00 - konferencja dyscypliny (plan konferencji zostanie opublikowany na stronie 

PZJ) 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w 

sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia 
jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być 
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

 

I. 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. 

 

II. 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 dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania 
pomocy. 

 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 
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teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

 
IV. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 

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

 

 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ    

Warszawa, dn.  

 


