
STAJNIA JARUŻYN
85-791 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139

e-mail:stajnia_jaruzyn@wp.pl

P R O P O Z Y C J E 
GRAND PRIX Jarużyn 2016

o Nagrodę Specjalną
TOWARZYSKICH I REGIONALNYCH 

ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
3-4 września 2016 r.

1. Termin zawodów:  03-04.09.2016
2.  Miejsce zawodów: Stajnia Jarużyn,

Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139
3.  Organizator zawodów:            KJ Stajnia Jarużyn 
4.  Zgłoszenia: do dnia 01.09.2016 r. (czwartek)

do godz. 20:00
pod adres mailowy: 
zawody_pama@wp.pl,
Zgłoszenia po terminie – 
dodatkowa oplata 30 zł
listy startowe dostępne:
www.aleksandra-wid.blog.pl  , 
facebook zawody_pama

5. Plac konkursowy: piasek glinkowo-kwarcowy z fizeliną 
    Rozprężalnia: 

- piasek+fizelina
- hala: piasek

mailto:zawody_pama@wp.pl
http://www.aleksandra-wid.blog.pl/


OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny: Aleksandra Widulińska
Sędzia WZJ:  Jarosław Lewandowski
Członkowie komisji: Jacek Kulpa, Sandra Szumlas
Komisarz: rotacyjnie
Gospodarz toru: Piotr Masłowski
Lek. wet. Berenika Chybicka
Obsługa komputerowa i elektroniczny pomiar czasu:  

Sprawy organizacyjne: Dorota Zielińska

PROGRAM ZAWODÓW :
SOBOTA 03.09.2016 r.  godz. 10:00
Konkurs nr 1 kl. MINI LL – dokładności, art. 238.1.1 (towarzyski)
Konkurs nr 2 KUCE - zwykły (art.238.2.1)
Konkurs nr 3 kl. LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
Konkurs nr 4 kl. L - dwufazowy (art. 274.5.3) (towarzyski)
Konkurs nr 5 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem, (art. 269.5)
Konkurs nr 6 kl. N - zwykły (art.238.2.1)
Konkurs nr 7 kl. C - zwykły (art.238.2.1)

Wieczorne ognisko z zabawą i rozgrywki sportowe na hali o nagrodę
„niespodziankę”! 

NIEDZIELA 04.09.2016 r.  godz. 10:00
Konkurs nr 8 kl. MINI LL - dokładności, art. 238.1.1 (towarzyski)
Konkurs nr 9 KUCE - zwykły (art.238.2.1)
Konkurs nr 10 kl. LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
Konkurs nr 11 kl. L - dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 12 kl. P - zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 13 kl. N - dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 14 kl. C – zwykły z rozgrywką  (art.238.2.2)

REGULAMIN GRAND PRIX O NAGRODĘ SPECJALNĄ
Nagroda Główna MINI - ROWER

Nagroda Główna - MAXI - SKUTER



REGULAMIN
W konkursach zawodnik może startować na dowolnej ilości koni. do punktacji liczą
się tylko dwa najlepsze wyniki (2konie) w każdym konkursie należącej do rundy:
MINI - konkursy LL i L (konkurs 3, 4, 10, 11)
MAXI - konkursy P, N, C (konkursy 5,6,7,12,13,14)
wg tabeli poniżej. 
O zwycięstwie decyduje suma punktów zebranych przez zawodnika w ciągu całych
zawodów.
Przy równej  ilości  punktów o pierwsze  miejsce decyduje  rozgrywka  na zasadach
konkursu zwykłego. Wysokość przeszkód w rozgrywce uzależniona będzie od klasy
koni, np. jak do rozgrywki zakwalifikuje się koń z klasy P i C to rozgrywka odbędzie
się na wysokości 110 cm, itp. (dostosowana do możliwości koni zakwalifikowanych
do rozgrywki).  Decyzja  na jakiej  wysokości  odbędzie się  rozgrywka  leży w gestii
Komisji Sędziowskiej. 

MINI (LL/L)

M-ce I II III IV V VI VII VIII IX X

pkt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

MAXI (P/N/C)

M-ce I II III IV V VI VII VIII IX X

pkt 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

NAGRODY (sobota i niedziela):
Konkursy:
Mini LL
LL
L

Flo dla minimum 25% startujących par
Puchary 
Nagrody rzeczowe

Konkurs:
P

Flo dla minimum 25% startujących par
Puchary dla miejsc I-III
Nagrody pieniężne: 

I m-sce 400 zł
II m-sce 300 zł
III m-sce 200 zł

Konkurs: Flo dla minimum 25% startujących par



N Puchary dla miejsc I-III
Nagrody pieniężne: 

I m-sce 600 zł
II m-sce 450 zł
III m-sce 300 zł

Konkurs:
C

Flo dla minimum 25% startujących par
Puchary dla miejsc I-III
Nagrody pieniężne: 

100 % startowego

Łączna pula nagród pieniężnych: 12000 zł
Pula nagród może ulec zwiększeniu !!!

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

OPŁATY:
Wpisowe od konia: 50 zł/ dzień

Startowe od przejazdu:
mLL/LL - 25 zł

L – 30 zł
P – 40 zł
N – 50 zł
C – 60 zł

Istnieje możliwość wynajęcia boksów, liczba miejsca ograniczona.
Koszt wynajęcia boksu – 200 zł (dwa dni), boksy dostępne od 02.09.2016 od
godz. 15:00 do niedzieli do zakończenia zawodów
rezerwacja wyłącznie po opłaceniu do na konto bankowe:
14 8179 0009 0029 6689 3000 0010
Dorota Zielińska ul. Wyzwolenia 139, Bydgoszcz
Rezerwacja  do  31.08.2016  wraz  z  potwierdzeniem  przelewu:
stajnia_jaruzyn@wp.pl

Noclegi: 
Pokoje do wynajęcia na terenie ośrodka – 40 zł / os.
Istnieje możliwość rozbicia namiotów. 
Podłączenie do prądu 40 zł./doba 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Na zawodach obowiązują przepisy PZJ.
Jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ.
Obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie zawodników, ubezpieczenie  oraz
aktualne szczepienia koni.
*  W konkursach  towarzyskich  –  możliwość  startu  mają  zawodnicy  amatorzy  bez
rejestracji w OZJ oraz bez odznak jeździeckich.

WSZYSTKICH uczestników obowiązuje przedstawienie przed konkursem aktualnych
orzeczeń  lekarskich  dopuszczających  ich  do  uprawiania  jeździectwa  oraz
ubezpieczenia  uczestników  konkursów  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
(NNW) – jeśli nie występują w bazie PZJ.



Dodatkowo:  przedstawienie  przez  uczestników  niepełnoletnich  aktualnej  zgody
rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursach.

WARUNKI ORGANIZATORA

Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  w razie  wypadków,  zachorowań
zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń,
pożarów i innych zdarzeń, zarówno w czasie zawodów jak i w trakcie transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów
lub odwołania zawodów w przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych.
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 bilbordach, plakatach,
w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych,
itp.
Zgłaszając  się  na  zawody  zawodnik,  luzak  zobowiązuje  się  do  noszenia
bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

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 za-sady, 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:  pra-widłowe  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 swo-jej wiedzy i kwalifikacji w
tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu 24.08.2016r. – Krzysztof Kierzek


