
 
 
 
 
                                          PROPOZYCJE 

ZAWODÓW  FINAŁOWYCH  JEŹDZIECKIEJ  LIGI  PODLASIA  2013 
W UJEŻDŻENIU  

 
1. Organizator: Klub Jeździecki BIK Gieniusze 
2. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Gieniusze, 16-100 Sokółka 
3. Termin: 12 - 13. 10. 2013 r. 
4. Uczestnicy:   zawodnicy klubów zarejestrowanych w PdlZJ / PZJ oraz  niezrzeszeni  

  (w konkursach towarzyskich mogą startować zawodnicy bez licencji) 
5. Komisja sędziowska:          -sędzia główny                   - Katarzyna Ziemińska-Milanowska 

                                            -sędzia                                  - Paweł Kleszcz 
                                                    -szef komisarzy                    - Sławomir Lasota 

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

6. Obsługa med/wet: - zespół ratownictwa medycznego/Anna Kaczyńska 
  
 Termin zgłoszeń: 

 
08. 10. 2013 r. (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego ) 
Zgłoszenia wyłącznie na drukach PZJ   
na adres:   Klub Jeździecki BIK Gieniusze, 16-100 Sokółka 
                  fax.  85 711 19 44, tel. 602 151 080 
               e-mail: kjbik@kjbik.pl  

7.  Program zawodów:  
         
12.10.2013r. - sobota 
godz.  10.00  
godz.  11.00  
       konkurs nr 1 
       konkurs nr 2  
       konkurs nr 3 
       konkurs nr 4 
 
07. 10. 2012r. - niedziela 
godz.  11.00  
       konkurs nr 5 
       konkurs nr 6   
       konkurs nr 7 
       konkurs nr 8 
 

 
 
- odprawa techniczna  
- rozpoczęcie konkursów: 
- półfinał- konkurs kl. L - 2 (w tym rozgrywany równolegle konkurs towarzyski) 
- półfinał- konkurs kl. P - 1 
- półfinał- konkurs kl. N- 1 
- półfinał- konkurs kl. C - 3 
 
 
- rozpoczęcie konkursów: 
- finał- konkurs kl. L - 3 (w tym rozgrywany równolegle konkurs towarzyski) 
- finał- konkurs kl. P - 3 
- finał- konkurs kl. N- 6 
- finał- konkurs kl. C - 4 
 
    Każdy zawodnik może wystartować na dowolnej ilości koni/kucy w danym 
konkursie. Do klasyfikacji w Jeździeckiej Lidze Podlasia 2013 w ujeżdżeniu 
będzie zaliczony każdy przejazd zawodników PdlZJ. 
    Zgodnie z Regulaminem Jeździeckiej Ligi Podlasia 2013 w zawodach 
finałowych ilość zdobytych punktów rankingowych liczona jest podwójnie. 
Klasyfikacja obejmować będzie wszystkie klasy łącznie.   
      
    Mistrzami Jeździeckiej Ligi Podlasia 2013 w ujeżdżeniu zostają 
zawodnicy PdlZJ, którzy uzyskali łącznie największą ilość punktów 
rankingowych, startując w zawodach eliminacyjnych oraz finałowych.  
 

godz. 15.00 -uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców 
 
 



 
8.  Nagrody : puchary i nagrody zwycięzcom konkursów, medale, plakietki, flot’s, upominki. 
     Nagrody pieniężne zwycięzcom Ligi 2013 w ujeżdżeniu (klasyfikacja łączna): 
        I miejsce – 400zł 
       II miejsce – 300zł 
      III miejsce – 200zł    
      Zwycięzcy rankingu Ligi 2013 w poszczególnych klasach otrzymają nagrody rzeczowe. 
 
9.   Plac konkursowy  

 
- czworobok 20x60 - podłoże piaszczyste  

      Rozprężalnia - podłoże trawiaste lub kryta ujeżdżalnia 
 
10. Sprawy organizacyjne: 
wysokość wpisowego: 100 zł  
opłata za boks - 100 zł za całe zawody 
wysokość startowego: 
      - konkursy:  w kl. L - 15zł, w kl. P - 20zł, w kl. N - 25zł, w kl. C – 30zł. 

 ( startowe w całości przeznaczone na nagrody) 
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 

 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. 

 Opłaty można  uiszczać bezpośrednio po przybyciu na zawody 
 
11.Dokumenty,sprawy różne: 
-  Dopuszcza się  w czasie przejazdów czytanie programów we wszystkich klasach konkursów. 
-  Dopuszcza się jazdę z batem ujeżdżeniowym we wszystkich klasach konkursów. 
-  Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ. 
- Zawodników startujących w konkursach towarzyskich (1,5) obowiązują ważne badania lekarskie 
oraz ubezpieczenie NNW, a zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych na start w zawodach. 
-  Wymagane są aktualne ważne szczepienia przeciw grypie koni. 
-  W przypadku braku dokumentów zawodnika lub konia para nie będzie dopuszczona do startu 
w zawodach.           
- 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. 
 

Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 
 

 
ZAPRASZAMY NA  ZAWODY... 

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZONO:                                                                                 ORGANIZATORZY: 
Kolegium  Sędziów  PdlZJ                                                                  
15.09.2013 r                                                                                                     ZARZĄD  
                                                                                                                 KJ BIK  GIENIUSZE 
 
 
 
 
                                                                                             


