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   GIENIUSZE 
 

                  
      PROPOZYCJE 

OTWARTYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

W I T A M Y    W A K A C J E    2 0 1 2 
 
1.  Organizator: Klub Jeździecki  BIK Gieniusze 
2.  Miejsce zawodów: Stadnina Koni w Gieniuszach 
3.  Termin:  30. 06. 2012 r. 
4.  Uczestnicy:   zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ / PZJ oraz niezrzeszeni 
5.  Komisja sędziowska: - sędzia główny                        -  Agnieszka Szafran 
 - gospodarz toru, sędzia stylu -  Marcin Pacyński 
         - delegat sędziowski Pdl ZJ    -   Magdalena Fiłonowicz 

- komisarze                               -  obsady i funkcje rotacyjne 
W pracach komisji uczestniczyć będą sędziowie praktykanci  

6. Obsługa med-wet: - zespół ratownictwa medycznego 
 - lekarz weterynarii   - Andrzej Sokołowski 
7.  Termin zgłoszeń:     26. 06. 2012r. (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost  wpisowego)       

      Zgłoszenia tylko na drukach PZJ  
     na adres:  Stadnina Koni w Gieniuszach, 16-100 Sokółka  
     fax. 85 711 19 44, e-mail : kjbik@kjbik.pl 

8.  Program zawodów: 
 

 

30. 06. 2012r.- sobota   
godz.    9.00 - odprawa techniczna  
godz.  10.00 - rozpoczęcie konkursów skokowych: 
 konkurs nr  1 
 konkurs nr  2 

- kl. LL  - konkurs dokładn. bez rozgr. z traf. w normę czasu (S1 - art.238.1.1)  
- kl. L     - konkurs dwufazowy (art.274.5.2) 

 konkurs nr  3 - kl. L     - konkurs dokładności z rozgrywką (art.238.1.2) 
 konkurs nr  4 
 konkurs nr  5 
 konkurs nr  6               

- kl. L     - konkurs z oceną stylu jeźdźca - licencyjny (art.6 reg.) 
- kl. P     - konkurs do pierwszego błędu z limitem czasu (art.266.5.2) 
- kl. N    - konkurs o wzrast. stopniu trudności z Jokerem (art.269.5) 

 konkurs nr  7 - kl. C     - konkurs zwykły (art.238.2.1) 
   
   

 
Konkursy rozgrywane będą przy minimum 2 zgłoszonych parach. W konkursie nr. 1 mogą 
również startować kuce(przeszkody będą obniżone o 10 cm).Równolegle do konkursu nr. 1 na 
tych samym torze rozegrany zostanie konkurs towarzyski, w którym mogą startować zawodnicy 
nie posiadający licencji. Wyniki wszystkich konkursów zaliczone będą do rankingu Jeździeckiej 
Ligi Podlasia 2012. 
 

   
godz.  16.00 

 
- uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców  

   
9. Nagrody : puchary i nagrody zwycięzcom konkursów, medale, plakietki, flot’s, upominki. 
 
10. Plac konkursowy  

 
- parkur - podłoże piaszczyste (70x70),  

     Rozprężalnia - podłoże trawiaste 
     Parkur  wyposażony w kłódki atestowane. 



11. Sprawy organizacyjne: 
wysokość wpisowego - 80 zł od konia  
opłata za boks - 30 zł  
wysokość startowego: 
      -  konkursy : w kl. LL - 10zł, w kl. L - 15zł, w kl. P - 20zł, w kl. N - 25zł, w kl. C - 30 zł 

   ( startowe w całości przeznaczone na nagrody ) 
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
Z obowiązku tego zwalnia tylko ważna przyczyna losowa uniemożliwiająca przybycie na 
zawody zgłoszonych koni i zawodników. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po 
wyznaczonym terminie powodujące konieczność poprawek na listach startowych mogą 
być dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i 
wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za każdą zmianę. 

 
12. Dokumenty, sprawy różne: 
- Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg Regulaminów i Przepisów PZJ.W przypadku    
  braku dokumentów zawodnika lub konia para nie będzie dopuszczona do startuw zawodach.    
- Wymagane są aktualne dokumenty identyfikacyjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać 

w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach. 
- Zawody odbywają się zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ. 
- Zawodnicy startujący w konkursie towarzyskim (1) muszą  posiadać aktualne badania lekarskie  
  oraz ubezpieczenie NNW, a zawodnicy niepełnoletni - pisemną zgodę rodziców lub opiekunów  
  prawnych na start w zawodach. 
 

Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 

WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW  ZAWODÓW  OBOWIĄZUJE  PRZESTRZEGANIE  ZASAD 
KODEKSU  POSTĘPOWANIA  Z  KONIEM 

 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z 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 
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. 
 

ZAPRASZAMY NA  ZAWODY... 
 
                                                                                                                   ORGANIZATOR 
                                                                             KLUB   JEŹDZIECKI  BIK  
                                                                             GIENIUSZE 
        Propozycje zatwierdzone  
        przez Kolegium Sędziów Pdl ZJ- 30.05.2012r  


