
ZAPROSZENIE NA REGIONALNE ZAWODY 

JEŹDZIECKIE  W  

                         SKOKACH  PRZEZ  

PRZESZKODY  

              BARZKOWICE,   11  WRZEŚNIA  2016r.  

(niedziela) 

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
oraz JKS Remi  Żukowo mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXII 
Zawodach Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się w dniu 11 
września 2016r. (niedziela) na terenie ZODR w Barzkowicach.  
Zawody stanowią integralną część Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 
2016 nadając im żywy charakter. Same zaś korzystają z rzeszy sympatyków i 
miłośników hippiki odwiedzających tą swoista imprezę. 

 
        Gorąco zachęcając Państwa do wzięcia udziału w zawodach, ze względów 
organizacyjnych, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: 
 

                                             marekcho@op.pl 
 
ewentualnie kierować telefonicznie na numer: 501 750 244 do dnia 09.09.2015. 
(piątek), do godz. 20:00. W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne koni i 
jeźdźców, przynależność klubową oraz klasy, w których wezmą udział. Zmiany na 
listach startowych w dniu zawodów – 20 zł, nie dotyczy skreśleń. 
 
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt -  JKS Remi Żukowo: 600 822 990 
 
 



Program zawodów: 
 odprawa techniczna godz. 10:00 

 konkurs dla kucy 70-80cm, zwykły – godz. 10:40 (konkurs towarzyski) - nagrody 
rzeczowe 

 konkurs klasy LL – z trafieniem w normę czasu  (konkurs towarzyski) - 
nagrody rzeczowe 

 konkurs klasy L - dwufazowy - nagrody rzeczowe 

 konkurs klasy P - zwykły - nagrody rzeczowe 

 konkurs klasy N - zwykły z rozgrywka - nagrody rzeczowe 

 

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe (po pięć pierwszych miejsc w 
każdym z konkursów), puchary oraz floot’s.  
Łączna wartość nagród rzeczowych ok. 7000zł.  
 
 
Skład Komisji Sędziowskiej: 
Sędzia Główny – Zofia Halina Jezierska 
Sędzia WZJ – Marek Chojnacki 
Członkowie Komisji: Marcelina Główczyńska 
                                 Małgorzata Maćkowiak 

Komisarz: Rotacyjnie    
Gosp. Toru: Daniel Miechowicz 
 
 
 
Wymogi: 
Opłaty:  
wpisowe - 60zł od zawodnika,  
startowe - od każdego startu konia: 

 konkurs kucy – 15zł 

 klasa LL – 20zł 

 klasa L – 25zł 

 klasa P – 30zł 

 klasa N – 40zł 
 

Zawodników obowiązują aktualne zaświadczenie lekarskie oraz zgoda rodziców dla 

młodzików i juniorów na start w zawodach jeździeckich. 

Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ. W konkursach towarzyskich mogą 
startować zawodnicy niezarejestrowani. 
 
Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ. 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia 
losowe wynikłe w czasie transportu i trwania zawodów. 



 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji zawodów. 
 
Lokalizacja zawodów- parkur na łące przy wiatraku!!! 
 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach!!! 

 


