
 
 

   PROPOZYCJE 
 

HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU 
ORAZ HALOWYCH ZAWODÓW TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU 

 
 

DĄBRÓWKA MAŁA 14-15.11.2015 
 

Organizator: JKS „U Robsonów” 
1. Termin zawodów:  14-15.11.2015 
2. Miejsce: hipodrom na terenie JKS „U Robsonów” 
3. Warunki techniczne: 

Hala 60x80  – kwarc       
Rozprężalnia  60x70 - kwarc            

      4.  Komisja Sędziowska:  
      
Sędzia główny  – Małgorzata Hałeła - Pawłowska 
Członkowie Jury - Marlena Gruca-Rucińska  
Komisarz: Antoni Pacyński 

                                                                                             
5.   Sekretariat:  Aleksandra Kurp 
6. Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ 
7. Lekarz weterynarii: Jagoda Pacyńska 
8. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu 
9. Termin zgłoszeń: 10.11.2015   

 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kurp.aleksandra@wp.pl

 telefonicznie: 604 092 147. 
 
10. Boksy będą przygotowane od piątku 13 listopada 2015 r. od godz. 

15.00.  
Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja boksów 
telefonicznie:  
Aleksandra Kurp 604 092 147 lub mailem: kurp.aleksandra@wp.pl 
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11. Program zawodów: 
 

 Sobota 14.11.2015  
rozpoczęcie konkursów        

godz. 1100 
 

 
 
start 

Niedziela 15.11.2015.    
rozpoczęcie konkursów  

godz. 1000 

 
 

start 

RUNDA 1 L-1 20 zł L-3 20 zł 
RUNDA 2 
RUNDA 3 
RUNDA 4 

L-1(towarzyski) 
P-1 

P-1(towarzyski) 

20 zł 
30 zł 
30 zł  

L-3 (towarzyski) 
P-2 

P-2 (towarzyski)  

20 zł 
30 zł 
30 zł  

RUNDA 5 N-4  40 zł  N-5  40 zł  
RUNDA 6 N-1 KUCE 40 zł N-2 KUCE 40 zł 
RUNDA 7 C-1  50 zł  C-2  50 zł 
RUNDA 8 CC-1 50 zł CC-2 50 zł 
RUNDA 9 CS-2 60 zł CS-4 60 zł 

 
W Rundach L oraz P dopuszcza się start zawodników i koni 
niezarejestrowanych w WZJ. 
 
Na zawodach obowiązują programy dostępne na 
stronie Polskiego Związku Jeździeckiego, edycja 2015  
 
12. Obowiązują przepisy PZJ. 

 
13. Warunkiem startu w Zawodach Towarzyskich - Amatorów bez licencji 

jest:  
 Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, 

wydanych przez lekarza sportowego  
 W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na 

start w zawodach jeździeckich  
 Minimalny wiek jeźdźca 10 lat.  
  Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia 

przeciwko grypie.  
 Minimalny wiek konia 4 lata, a dla jeźdźców do 11 lat – minimalny 

wiek konia 6 lat.  
 Ubezpieczenie NNW 

 
14. Opłaty od jednego konia:  

 wpisowe 100 zł za dzień, 150 zł za 2 dni zawodów 
 startowe: zgodnie z klasą konkursu 
 opłata za boks stajnia 250 zł, namiot 150 zł 
 trociny: 50 zł za paczkę 
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15. Nagrody 
- w konkursach towarzyskich: flot's oraz puchary 
- pozostałe konkursy:  puchary,  flot’s, nagrody pieniężne dla 
zwycięzców rund: (100% ze startowego dla 25% startujących) 
- Dekoracje w niedzielę, tylko za rundy 
-   warunkiem wypłaty nagród pieniężnych jest udział co najmniej 3 koni 
w konkursie 

16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie 
zawodów. 

17. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe 
w czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie 
ponosi odpowiedzialności. 

18. Dojazd i transport koni na własny koszt. 
19. Zakwaterowanie na terenie JKS U ROBSONÓW: 

Rezerwacja telefonicznie: Katarzyna Mękal 697-838-625,  
502-737-825 lub mailem: ekwador@ekwador-robson.pl  
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

20.  Istnieje możliwość podłączenia koniowozu do prądu. Cena 4zł/kWh 
+VAT  
(według wskazań licznika) 
 
 
 
Strona JKS U Robsonów z propozycjami i wynikami zawodów  
www. ekwador- robson.pl  
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