
 
                  PROPOZYCJE 

 REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

FINAŁ JEŹDZIECKIEJ LIGI PODLASIA 2015 

 
 

1.  Organizator: Klub Jeździecki  BIK Gieniusze  
2.  Miejsce zawodów: Stadnina Koni  Gieniusze, 16-100 Sokółka,  kontakt: tel. 85 711-18-65,  kom.  602 151 080 
3.  Termin: 10 - 11. 10. 2015 r. 
4.   Uczestnicy:  zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ / PZJ oraz niezrzeszeni 
5.  Komisja sędziowska: -sędzia główny                                   - Konrad Sewestian 

-gospodarz toru, arbiter stylu          - Marcin Pacyński 
-asystent gospodarza toru                - Konrad Sewestian 
-delegat sędziowski Pdl ZJ               - Magdalena Fiłonowicz 
-szef  komisarzy                                 - Anna Niemyjska 
-komisarze, sędziowie pomocniczy  - obsady i funkcje rotacyjne 

6. Obsługa med.-wet.: -zespół ratownictwa medycznego,    - lekarz weterynarii  - Anna Kaczyńska 
7. Termin zgłoszeń: 
Zgłoszenia na drukach 
PZJ 

05. 10. 2015r. (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego )  
na adres:   Stadnina Koni  Gieniusze, 16-100 Sokółka, e-mail : kjbik@kjbik.pl 

8.  Program zawodów:  

10.10.2015r.- godz. 11.00 - rozpoczęcie konkursów skoków: 
konkurs nr  1B 
konkurs nr  2B 
konkurs nr  3B 
konkurs nr  4B 
konkurs nr  5B 
konkurs nr  6B 

- kl. LL  - konkurs z traf.w nor. czasu (S1 - art.238.1.1) - konkurs oficjalny +towarzyski  
- kl. LL  - konkurs dwufazowy (art.274.5.3) - konkurs oficjalny +towarzyski 
- kl. L     - konkurs dwufazowy (art.274.5.3)      
- kl. L     - konkurs szkoleniowy (art.6 reg.) 
- kl. P     - konkurs zwykły (art.238.2.1) 
- kl. N     - konkurs zwykły (art.238.2.1) 

11.10.2015r.- godz. 11.00 - rozpoczęcie konkursów skoków:  
       konkurs nr   7B 
       konkurs nr   8B 
       konkurs nr   9B 
    konkurs nr 10B 
    konkurs nr 11B 

       konkurs nr 12B 

- kl. LL   - konkurs dokładn. z rozgr. (art.238.1.2) - konkurs oficjalny +towarzyski 
- kl. LL   - konkurs zwykły (art.238.2.1) - konkurs oficjalny +towarzyski 
- kl. L      - konkurs zwykły (art.238.2.1) 
- kl. L      - konkurs licencyjny (art.6 reg.) 
- kl. P      - konkurs dwufazowy (art.274.5.6)      
- kl. N      - konkurs dwufazowy (art.274.5.6) 

godz.  16.00           -uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców. 
 

        W konkursach skoków klasy LL  mogą równieŜ startować kuce (przeszkody będą obniŜone). 
        Równolegle do konkursów  nr. 1B, 2B, 7B, 8B rozegrane zostaną równieŜ konkursy  towarzyskie,w   
        których mogą  startować tylko zawodnicy nie posiadający licencji/klasy sportowej. 
       Wyniki wszystkich konkursów skoków zaliczone będą do Rankingu Jeździeckiej Ligi Podlasia  2015. 
       Zgodnie z Regulaminem Jeździeckiej Ligi Podlasia 2015 w zawodach finałowych ilość zdobytych punktów   
       rankingowych liczona jest podwójnie.    
       KaŜdy zawodnik moŜe wystartować na dowolnej ilości koni/kucy w danym konkursie. 
       Do klasyfikacji w Jeździeckiej Lidze Podlasia 2015 w skokach będzie zaliczony kaŜdy przejazd zawodników PdlZJ. 
     
       Mistrzami Jeździeckiej Ligi Podlasia 2015 w skokach zostają zawodnicy PdlZJ, którzy uzyskali łącznie   
       największą ilość punktów rankingowych, startując w zawodach eliminacyjnych oraz finałowych.   
       Klasyfikacja obejmuje poszczególne klasy oraz klasyfikację łączną. 

 

 



 
PATRONAT    ZAWODÓW  -  WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI 

    
9.  Nagrody : puchary i nagrody zwycięzcom konkursów, medale, flot’s, upominki. 
   Nagrody pienięŜne zwycięzcom Ligi 2015 w skokach (klasyfikacja łączna): 
        I miejsce – 400zł 
       II miejsce – 300zł 
      III miejsce – 200zł    
      Zwycięzcy rankingu Ligi 2015 w poszczególnych klasach otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

10. Plac konkursowy  - parkur - podłoŜe piaszczyste (70x70),  
     RozpręŜalnia - podłoŜe trawiaste  
     Parkur  wyposaŜony w kłódki atestowane. 
 

11. Sprawy organizacyjne: 
 

� wysokość wpisowego - 50 zł od konia za kaŜdy dzień zawodów 
� opłata za boks ze słomą i sianem - 80 zł za całe zawody (40 zł/dzień)  
� wysokość startowego: 15 zł za kaŜdy przejazd niezaleŜnie od klasy konkursu 
   ( startowe w całości przeznaczone na nagrody ) 

Opłaty naleŜy  uiszczać  bezpośrednio po przybyciu na zawody 

 

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
Z obowiązku tego zwalnia tylko waŜna przyczyna losowa uniemoŜliwiająca 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 
kaŜdą zmianę. 
12. Dokumenty, sprawy róŜne: 
 

- Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 
  W przypadku braku dokumentów zawodnika lub konia para nie będzie dopuszczona do startu 
  w zawodach.           
- Wymagane są aktualne dokumenty identyfikacyjne oraz waŜne szczepienia przeciw grypie koni. 
  Konie nie posiadające waŜnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren zawodów. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, 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 oraz regulaminem Jeździeckiej Ligi 
  Podlasia 2015. 
- Zawodnicy startujący w konkursach towarzyskich (1B, 2B, 7B, 8B) 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. 
 

 

ZAPRASZAMY NA  ZAWODY… 
              
                                                                                                                           ORGANIZATOR 
 

                                                                         KLUB JEŹDZIECKI                    
                                                                                              BIK GIENIUSZE 
Propozycje zatwierdzone przez  


