
PROPOZYCJE  

OTWARTYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW JE�DZIECKICH  
W UJE�D�ENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

 SUPRA�L – CIELICZANKA 2017  
 

1. Organizator MKS „Sprz��la”  
2. Miejsce zawodów MKS „Sprz��la”,  Cieliczanka 10 
3. Termin 1–2. 07. 2017 r. 
4. Uczestnicy Zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ /PZJ oraz niezrzeszeni.  
5.Komisja s�dziowska -s�dzia g�ówny                          -  S�awomir Lasota 
 -s�dziowie uje�d�enia             -  Beata Libera, Ewelina �wiklak-Mu�nicka 
 -gospodarz toru, s�dzia stylu   -  Mieczys�aw Podgórski 
 -delegat s�dziowski PdlZJ       -  Anna Niemyjska  

-szef komisarzy                         -  Magdalena Muszy�ska 
 
 
6.Obs�uga med/wet 

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

7.  Termin zg�osze� 29.06.2017r.  Zg�oszenia tylko przez panel  rejestracja.itmaweb.pl   
8.  Program zawodów  
1. 07. 2017 r. 
SOBOTA 

 
 

godz.    8.00 - odprawa techniczna 
godz.    8.30 - rozpocz�cie konkursów uje�d�enia: 

konkurs nr  1A 
konkurs nr  2A                                

- kl.  C-1 
- kl.  N-6    

konkurs nr  3A 
konkurs nr  4A 
                 

- kl.  P-2 
- kl.  L-1- konkurs oficjalny +towarzyski  
 

godz.  14.00 - rozpocz�cie konkursów skoków: 
      konkurs nr  1B - kl. LL  -  konkurs dok�.z traf. w nor. czasu                                    (S1,art.238.1.1) 

- konkurs oficjalny +towarzyski  
      konkurs nr  2B - kl. L     -  konkurs zwyk�y                                                                 (art. 238.2.1) 
      konkurs nr  3B - kl. L     -  konkurs stylowy  szkoleniowy                                         (art. 6 reg.) 
      konkurs nr  4B - kl. P     -  konkurs zwyk�y                                                                 (art. 238.2.1) 
      konkurs nr  5B - kl. N    -  konkurs zwyk�y                                                                 (art. 238.2.1)    

      
  
2. 07. 2017 r. 
NIEDZIELA 

 

godz.    10.00 - odprawa techniczna 
godz.    11.00 - rozpocz�cie konkursów skoków: 

 konkurs nr  6B - kl. LL  - konkurs dwufazowy                        (art.274.5.3) 
- konkurs oficjalny +towarzyski  

 konkurs nr  7B - kl. L     - konkurs dok�adno�ci z natychmiastow� rozgrywk�     (art.238.1.2 /245.3) 
 konkurs nr  8B - kl. L     - konkurs stylowy licencyjny            (art. 6 reg.) 

    konkurs nr  9B - kl. P     - konkurs z wyborem trasy                        (art.271)      
 konkurs nr 10B 
 
 
 
 

- kl. N   - konkurs o wzrastaj�cym stopniu trudno�ci        (art.269) 
 
Konkursy rozgrywane b�d� przy minimum 2 zg�oszonych zawodnikach. 
W konkursach nr. 1B, 6B mog� równie� startowa� kuce (przeszkody b�d� 
obni�one).    
Wyniki wszystkich konkursów uje�d�enia i skoków zaliczone b�d� do rankingu 
Je�dzieckiej Ligi Podlasia 2017. 

 
 
   9.  Place konkursowe i 
rozpr��alnia  

 
- pod�o�e piaszczyste  

 



   Parkur  wyposa�ony w k�ódki atestowane. 
 
10.  Nagrody : puchary i statuetki zwyci�zcom konkursów, medale, plakietki, flot’s, upominki. 
 
11. Sprawy organizacyjne: 

Ø wysoko�� wpisowego - 50 z� od konia za ka�dy dzie� zawodów 
Ø op�ata za boks - 80 z� za ca�e zawody 
Ø wysoko�� startowego: 

• konkursy uje�d�enia:  w kl. L - 20z�, w kl. P - 25z�, w kl. N - 30z� w kl. C -35z� 
• konkursy skokowe: w kl. LL - 20z�, w kl. L - 25z�, w kl. P-30z�, w kl. N - 35z� 
 (startowe w ca�o�ci przeznaczone na nagrody) 
 

Op�aty nale�y  uiszcza�  bezpo�rednio po przybyciu na zawody. 
 

Zg�oszenie na zawody jest równoznaczne z przyj�ciem obowi�zku wniesienia w/w op�at. 
Z obowi�zku tego zwalnia tylko wa�na przyczyna losowa uniemo�liwiaj�ca przybycie na zawody 
zg�oszonych koni i zawodników. 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�  

 
- Zawodników i konie obowi�zuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ. 
- Wymagane s� aktualne dokumenty identyfikacyjne oraz wa�ne szczepienia przeciw grypie koni.   
  Konie nie posiadaj�ce wa�nych szczepie� nie zostan� wpuszczone na teren zawodów. 
- 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 zasadami i regulaminami PZJ oraz regulaminem Je�dzieckiej 
   Ligi Podlasia 2016. 

 
   Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 

 
 
                               

                                  ZAPRASZAMY 
 

         ZARZĄD 
                                            
                                                                                               MKS  „SPRZĄŚLA” 
Zatwierdzono:  
Kolegium Sędziów PdlZJ 


