
Regulamin I Turnieju Czterech Stajni 

o PUCHAR AVIVA 
 
1. Organizatorzy: 

 

Klub Jeździecki Okser Inowrocław, Łojewo 62, 88-100 Inowrocław 

 Kontakt:  Dorota Włodarczyk  tel. 502 033 128 
 

Klub Jeździecki Morgan Balczewo, Balczewo 46, 88-110 Balczewo k. Inowrocławia 

 Kontakt: Zbigniew Bębnista  tel. 601 665 005 
 

Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza, ul. Kolejowa 5, 87-720 Ciechocinek 

 Kontakt:  Jacek Kulpa   tel. 664 850 947 
 

Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn, ul. Wyzwolenia 139, 85-790 Bydgoszcz 

 Kontakt:  Dorota Zielinska  tel. 533 520 795 

 

 

2. Uczestnicy: 

 

W Turnieju mogą startować wszyscy zawodnicy (zarówno zarejestrowani w KPZJ/PZJ jak i nie 

zarejestrowani) posiadający aktualne badania lekarskie i aktualne ubezpieczenie NNW.  Zawodnicy 

do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

3. Terminy zawodów: 

 

Klub Jeździecki Miejsce zawodów Terminy 

Klub Jeździecki Okser 
Inowrocław 

Łojewo 62, 88-100 Inowrocław 
ujeżdżenie - 30.04 

skoki - 03.05 

Klub Jeździecki Morgan 
Balczewo 

Balczewo 46, 88-110 Balczewo k. 
Inowrocławia 

ujeżdżenie - 04.06 

skoki - 05.06 

Ciechociński Klub Jeździecki 
Bonanza 

ul. Kolejowa 5, 87-720 Ciechocinek skoki - 23.07 

Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn 
ul. Wyzwolenia 139, 85-790 

Bydgoszcz 

skoki - 30.07 

ujeżdżenie - 31.07 

 

 

4. Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres puchar4stajni@gmail.com, wpisując w tytule 

maila „Zgłoszenie do I TCS o Puchar Aviva”, a w treści maila swoje Imię, Nazwisko, numer telefonu, 

klasę konkursu w której będziecie startować oraz imię konia – np.:, 

mailto:puchar4stajni@gmail.com


„JAN KOWALSKI, 600 123 456, KAT. L, HORYŃ” 

 

Zgłoszenia można dokonać również w dniu pierwszych lub drugich zawodów, ale proszę 

pamiętać iż wiąże się to z wyższą opłatą (czytaj pkt 4 – opłata startowa). 

Wszyscy zarejestrowani zawodnicy będą klasyfikowani, proszę jednak pamiętać, iż aby 

zwiększyć szanse na zwycięstwo w cyklu pucharowym należy brać udział we wszystkich startach 

cyklu. 

 

 

5. Oplata startowa: 

 

Osoby biorące udział w cyklu pucharowym wpisowe opłacają jednorazowo na początku cyklu i 

daje im to prawo do startu w czterech zawodach cyklu w danej klasie konkursowej. Każdy chętny 

jeździec może startować w więcej niż jednej klasie konkursu pod warunkiem wpłaty wpisowego 

dla każdej z klas (2 klasy – to opłata dwa razy wpisowe). 

Wpisowe do całego cyklu pucharowego (4 zawody, jedna klasa) wynosi: 

 75 pln opłacone jednorazowo przelewem do dnia 28.04.2016 (numer konta poniżej) 

 100 pln opłacone po 28.04 przelewem lub w dniu każdych zawodów 

 

Wpłata na konto: 

Okser Inowrocław, Łojewo 62, 88-100 Inowrocław 

Bank BZWBK, nr 98 1090 1069 0000 0000 0701 3000 

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i jest stała. W ramach opłaty startowej każdy z zawodników 

otrzymuje pakiet startowy, w którym znajdują się niespodzianki ufundowane przez sponsorów cyklu. 

 

 

6. Klasy rozgrywanych konkursów i punktacja: 

 

Klasa konkursu 
zaliczana do 
rankingu TSC 

Aviva 

Konkurs 
wysokość 
przeszkód 

Punktacja w cyklu pucharowym 

SKOKI 

Pierwszy Krok dokładności 0 cm przejazd - 10 punktów 

Drugi Krok dokładności 30 cm Przejazd - 10 punktów 

Kuce 

dwufazowy (dokładności i 
zwykły) - grupa A i B 

50 cm 

punktacja odwrotna do 
zajmowanych miejsc 

dwufazowy (dokładności i 
zwykły) - grupa C i D 

70 cm 

Mini LL trafienie w normę czasu 60 cm 

LL trafienie w normę czasu 90 cm 

L 
dwufazowy (dokładności i 

zwykły) 
100 cm 

UJEŻDŻENIE 

L programy L1 - L3  nd suma punktów % daje wynik na 
koniec cyklu P  programy P1 - P2 nd 



Na każdych zawodach istnieje możliwość bezpłatnego wynajmu koni dla osób startujących w 

pierwszym i drugim kroku. 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ogólnymi PZJ.  

Art. 238.1.1.S1 – trafienie w normę czasu 

Art. 174.5 – konkurs dwufazowy 

 

 

7. Pula nagród: 

 

Klasa konkursu 
zaliczana do 

rankingu TSC Aviva 
Miejsce I Miejsce III Miejsce III 

dla wszystkich 
uczestników 

Pula nagród 10.000 
pln 

SKOKI 

Pierwszy Krok 
Nagrody rzeczowe, puchary, zdjęcia pamiątkowe 

1.000 pln 

Drugi Krok 1.000 pln 

Kuce rzeczowe rzeczowe rzeczowe puchary, zdjęcia 1.000 pln 

Mini LL 300 200 100 puchary, zdjęcia 1.100 pln 

LL 400 300 200 puchary, zdjęcia 1.400 pln 

L 600 500 400 puchary, zdjęcia 1.900 pln 

UJEŻDŻENIE 

L 400 300 200 puchary, zdjęcia 1.200 pln 

P  500 400 300 puchary, zdjęcia 1.400 pln 

 

 

8. Informacyjnie: 

 

Organizatorzy odpłatnie zapewniają boksy, jednakże chęć wynajmu boksu należy zgłosić pisemnie 

wcześniej, najlepiej na 5-7 dni przed zawodami. Pozwoli to na lepszą organizację zawodów. 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. Zalecane jest ubezpieczenie koni od 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń losowych. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

Pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby zawody te były dla nas wszystkich 

wielkim świętem sportu, dostarczyły niezapomnianych wrażeń i poprzez profesjonalną organizację 

zachęciły Państwa do powrotu w przyszłym roku na DRUGI PUCHAR CZTERECH STAJNI. 




