
 
  
 
 
                                          
 
 
 
                                        PROPOZYCJE 

ZAWODÓW  FINA�OWYCH  JE�DZIECKIEJ  LIGI  PODLASIA  2016 
W UJE�D�ENIU  

 
1. Organizator: Klub Je�dziecki BIK Gieniusze 
2. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Gieniusze, 16-100 Sokó�ka 
3. Termin: 08 - 09. 10. 2016 r. 
4. Uczestnicy:   zawodnicy klubów zarejestrowanych w PdlZJ / PZJ oraz  niezrzeszeni  

  (w konkursach towarzyskich mog� startowa� zawodnicy bez licencji) 
5. Komisja s�dziowska:            -s�dzia g�ówny                     - Wac�aw Pruchniewicz 

                                            -s�dzia                                  - Ewelina �wiklak-Mu�nicka 
                                                    -szef komisarzy                   - Magdalena Muszy�ska 
                                                    -obs�uga komputerowa      - Agnieszka Wasiluk 

                                            -komisarze, s�dziowie pomocniczy  - funkcje i obsady rotacyjne 
                                             W pracach komisji uczestniczy� b�d� s�dziowie praktykanci. 

6. Obs�uga med/wet: - zespó� ratownictwa medycznego / Anna Kaczy�ska 
  
 Termin zg�osze�: 

 
05. 10. 2016 r. (zg�oszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego ) 
Zg�oszenia tylko przez panel  rejestracja.itmaweb.pl  

7.  Program zawodów:  
         
08.10.2016r. - sobota 
godz.  10.00  
godz.  11.00  
       konkurs nr 1 
       konkurs nr 2  
       konkurs nr 3 
       konkurs nr 4 
 
09. 10. 2016r. - niedziela 
godz.  11.00  
       konkurs nr 5 
       konkurs nr 6   
       konkurs nr 7 
       konkurs nr 8 
 

 
 
- odprawa techniczna  
- rozpocz�cie konkursów: 
- pó�fina�- konkurs kl. L - 2  
- pó�fina�- konkurs kl. P - 2 
- pó�fina�- konkurs kl. N - 1 
- pó�fina�- konkurs kl. C - 1 
 
 
- rozpocz�cie konkursów: 
- fina�- konkurs kl. L - 3  
- fina�- konkurs kl. P - 4 
- fina�- konkurs kl. N - 6 
- fina�- konkurs kl. C - 2 
 
    Ka�dy zawodnik mo�e wystartowa� na dowolnej ilo�ci koni/kucy w danym 
konkursie. Do klasyfikacji w Je�dzieckiej Lidze Podlasia 2016 w uje�d�eniu 
b�dzie zaliczony ka�dy przejazd zawodników PdlZJ. 
    Zgodnie z Regulaminem Je�dzieckiej Ligi Podlasia 2016 w zawodach 
fina�owych ilo�� zdobytych punktów rankingowych liczona jest podwójnie.   
      
    Mistrzami Je�dzieckiej Ligi Podlasia 2016 w uje�d�eniu zostaj� zawodnicy PdlZJ, 
którzy uzyskali ��cznie najwi�ksz� ilo�� punktów rankingowych, startuj�c w 
zawodach eliminacyjnych oraz fina�owych. Klasyfikacja obejmuje poszczególne klasy 
oraz klasyfikacj� ��czn�. 
 

godz. 16.00 -uroczyste zako�czenie zawodów, dekoracja zwyci�zców 
 
 
8.  Nagrody : puchary i nagrody zwyci�zcom konkursów, medale, plakietki, flot’s, upominki. 



     Nagrody pieni��ne zwyci�zcom Ligi 2016 w uje�d�eniu (klasyfikacja ��czna): 
        I miejsce – 400z� 
       II miejsce – 300z� 
      III miejsce – 200z�    
      Zwyci�zcy rankingu Ligi 2015 w poszczególnych klasach otrzymaj� nagrody rzeczowe. 
 
PATRONAT SPONSORSKI ZAWODÓW-PODLASKA FEDERACJA SPORTU                 
 

9.   Plac konkursowy  
 

- czworobok 20x60 - pod�o�e piaszczyste  
      Rozpr��alnia - pod�o�e trawiaste/piaszczyste  
 
10. Sprawy organizacyjne: 

v wysoko�� wpisowego: 100 z�  
v op�ata za boks - 100 z� za ca�e zawody 
v wysoko�� startowego: 20 z� za ka�dy przejazd niezale�nie od klasy konkursu 

 ( startowe w ca�o�ci przeznaczone na nagrody) 
Zg�oszenie na zawody jest równoznaczne z przyj�ciem obowi�zku wniesienia w/w 
op�at. 

 Wszelkie zmiany w zg�oszeniach po wyznaczonym terminie powoduj�ce konieczno�� 
poprawek na listach startowych mog� by� dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz 
s�dzi� g�ównym zawodów i wniesieniu dodatkowej op�aty w wysoko�ci 20 z� za ka�d� 
zmian�. 

 Op�aty mo�na  uiszcza� bezpo�rednio po przybyciu na zawody 
 
11.Dokumenty,sprawy ró�ne: 
-  Dopuszcza si�  w czasie przejazdów czytanie programów we wszystkich klasach konkursów. 
-  Dopuszcza si� jazd� z batem uje�d�eniowym we wszystkich klasach konkursów. 
-  Zawodników i konie obowi�zuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ. 
-  Wymagane s� aktualne wa�ne szczepienia przeciw grypie koni. 
-  W przypadku braku dokumentów zawodnika lub konia para nie b�dzie dopuszczona do startu 
w zawodach.           
- Organizator nie ponosi odpowiedzialno�ci za kradzie�e, wypadki i inne szkody mog�ce 

powsta�  
w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach. 
-  Zawody odbywaj� si� zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ oraz Regulaminem 
Je�dzieckiej Ligi Podlasia 2016. 
 

Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 
 

 
ZAPRASZAMY NA  ZAWODY... 

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZONO:                                                                                 ORGANIZATORZY: 
Kolegium  S�dziów  PdlZJ                                                                  
                                                                                                                         ZARZ�D  
                                                                                                                 KJ BIK  GIENIUSZE 
 


