
 

PROPOZYCJE 
Halowych Zawodów Regionalnych w skokach  przez  przeszkody 

Jaszkowo  12-14 lutego 2016 r. 

 
1. Organizator: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo 

         Centrum Hipiki, Antoni Chłapowski – Jaszkowo 

 

2. Miejsce zawodów: CH Jaszkowo plac konkursowy / hala: 

 podłoże: biały piasek z włókniną na matach firmy Mark-Pol 

 wymiary:25 x 81 m 

Rozprężalnia: hala 

 podłoże: biały piasek z włókniną na matach firmy Mark-Pol 

 wymiary:18 x 45 m 

 

3.   Termin zawodów: 12-14.02.2016 r. 

Ostateczny termin zgłoszeń:  pisemnie, do wtorku 09.02.2016 r. DO GOZDINY 13.00 

      na zgłoszeniu prosimy dokładnie wypisać konkursy, w których zawodnik będzie       

      startował pierwszego dnia. 

 

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

 

4. Zgłoszenia oraz rezerwacje noclegów, boksów 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 sędziowska: 

Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak 

Sędzia WZJ:  Anna Stanek 

Sędziowie:  Krystyna Rybak 

Komisarz:   Włodzimierz Chmielnik 

Gospodarz toru: Jacek Pękalski 

 

6.   Sprawy organizacyjne: 

a. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ/WZJ  

b. Opłaty: 

Kluby zgłaszające na zawody powyżej 10 koni zostają zwolnione z opłaty wpisowej 

 

- wpisowa – 30 zł/dzień od każdego zgłoszonego konia 

- startowe: 

 30,00 zł od startu  w klasie LL 

 35,00 zł od startu  w klasach L i P  

 

c. Opłata za boks: - 240 zł za całe zawody (licząc od czwartku po popołudniu) 

  -   40 zł boks dzienny bez ściółki (wstawienie koni tylko na czas 

               trwania konkursów)  

  Ściółka standard – słoma, 60 zł – dopłata za trociny (za 1 balot)  

Dla klubu zgłaszającego powyżej 10 koni opłata za boks 210 zł za całe zawody, 70 zł za 

1 dzień zawodów 

 

 

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/


7. Nagrody – honorowe i pieniężne: 

Klasa P: I m-ce  - 300 zł, II m-ce – 200 zł, III m-ce – 100 zł 

flots dla  25 %  startujących w/w konkursach 

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

prawo do zmniejszenia nagród o 50 %. 

a. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków,   

zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku  

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń . 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  

c. Sprawdzanie dokumentów dla zawodników w kat.  Dużych Koni od godz. 9.00 

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

skreśleń z listy) 

e. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu. 

 

            Rezerwacje noclegów w samym Jaszkowie wg. kolejności zgłoszeń. 

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

Mieszkania 2-3 pokojowe, pokoje 3 osobowe, w każdym mieszkaniu łazienka + WC. 

Pokój 1 os – 100 zł/nocleg 
Internat: -  50 zł/nocleg/os.  

       30 zł/nocleg/os.–łóżka piętrowe (minimum 4 osoby w pokoju)  
Pokoje 2,3,4 osobowe, w pokoju umywalka z ciepłą i zimną wodą. Łazienki wspólne dla kilku 

pokoi, na korytarzu. Pokoje z łóżkami piętrowymi 5-6 osobowe. 

Osoby nocujące z psem w Internacie, Oficynie i na przystani – 50 zł/oba 

Pokój 1 os – 100 zł/os 
Pałac:  - 200 zł - pokój 2 osobowy 

   150 zł -  pokój 1 osobowy 
Pokoje z łazienkami. 

Istnieje możliwość dostawki – 70 zł/nocleg/os.  

Osoby nocujące z psem w Pałacu – 200 zł/doba 

Nowy pensjonat: - 160 zł – pokój 2 os. 

      - 120 zł – pokój 1 os. 

Osoby nocujące z psem w Pensjonacie – 100 zł/doba  

Podłączenie przyczepy do prądu – 50 zł za dzień. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą 

Państwo korzystać z przyłącza prądu.  Każdy kto nocuje na terenie ośrodka w przyczepie,  

samochodzie opłata 10 zł/dzień za toalety i prysznice . 

Dla właścicieli psów nocujących w koniowozie – dodatkowa opłata – 60 zł/całe zawody 

 

Po Ośrodku Jeździeckim psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy. Każdy 

właściciel psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu. 

Kara za nie wypełnienie tych obowiązków wynosi 300 zł.. 

Koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować można 

wyłącznie w miejscach przeznaczonych na parking. 

Za parkowanie w innym niż wyznaczone miejsca, nałożona zostanie kara pieniężna w 

wysokości 500 zl. 

Na terenie Ośrodka Jeździeckiego oprócz miejsc do tego wyznaczonych, obowiązuję 

zakaz palenia. Na każdą osobę, która nie dostosuje się to tego zakazu nałożona zostanie 

kara pieniężna w wysokości 300 zł. 

 

Lekarz medycyny obecny na terenie zawodów przez całe zawody.  

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW 
 

Piątek – godzina 8.00 

konkurs nr R1 – klasy LL  - dokładności bez rozgrywki  art. 238.1.1 

konkurs nr R2 – klasy L  - dokładności bez rozgrywki  art. 238.1.1 

konkurs nr R3 – klasy P  - dwufazowy  art.274.5.3. 

 

Sobota – godz. 8.00 

konkurs nr R4 – klasy LL  - dokładności bez rozgrywki  art. 238.1.1 

konkurs nr R5 – klasy L  - licencyjny z oceną stylu jeźdźca 

konkurs nr R6 – klasy L  - dokładności bez rozgrywki  art. 238.1.1 

konkurs nr R7 – klasy P  - zwykły art. 238.2.1 

 

Niedziela – godz. 8.00 

konkurs nr R8 – klasy LL  - dokładności bez rozgrywki  art. 238.1.1 

konkurs nr R9 – klasy L  - licencyjny z oceną stylu jeźdźca 

konkurs nr R10 – klasy L  - dokładności bez rozgrywki   art. 238.1.1 

konkurs nr R11 – klasy P  - zwykły art. 238.2.1 

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 15.01.2016 – Ryszard Szymoniak 

 

 

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

Serdecznie zapraszamy! 

 

 


