
PROPOZYCJE (AKTUALIZACJA)

I PUCHAR BM HORSE W UJEŻDŻENIU

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU

TĄGOWIE 2015

11 – 12.07.2015
I. ORGANIZATOR: 

Anna Tyrkiel – Baranowska, Tomasz Baranowski

BM Horse   Tągowie 38, 77-132 Tągowie,  www.bmhorse.com

II. DYREKTOR ZAWODÓW  oraz  BIURO ZAWODÓW: 

Iwona Wiśniewska, tel. 515181211, e-mail: ivoivo@vp.pl

III. OSOBY OFICJALNE 

1. KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

SĘDZIA GŁÓWNY: Małgorzata Hałeła-Pawłowska

CZŁONKOWIE:      Marlena Gruca-Rucińska

                                Joanna Kruk

2. KOMISARZ ZAWODÓW:

Łukasz Lesner

3. SEKRETARZE: 

Osoby zainteresowane prosimy kontakt (Iwona Wiśniewska, tel. 515181211)

4. Lekarz weterynarii - (powiadomiony)

IV. WARUNKI OGÓLNE 

Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZJ.

- Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i puchary w Rundach, w których wystartują i które 
ukończą minimum 3 pary.

- Floot’s przewidziane dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie i wszystkich koni startujących w 
konkursach towarzyskich

-Dekoracje i nagrody dla uczestników ZAWODÓW REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH będą 
przyznawane po dwóch dniach rozgrywania zawodów (wyniki RUND), po zakończeniu konkursów. 

-Zawodnicy startujący w ZAWODACH REGIONALNYCH będą klasyfikowani oddzielnie. 

-Zawodnicy startujący w ZAWODACH TOWARZYSKICH będą klasyfikowani oddzielnie. 

W zawodach towarzyskich prawo startu mają osoby nie posiadające klasy sportowej w ujeżdżeniu 
i/lub WKKW obecnie oraz w przeszłości. 

http://www.bmhorse.com/


V. ZGŁOSZENIA I REZERWACJA BOKSÓW: 

- drogą mailową na adres : ivoivo@vp.pl 

-W zgłoszeniu należy podać  nazwę rundy/rund, imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, 
imię konia. Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za boksy z 
informacją o planowanym terminie przyjazdu 

-Termin rezerwacji boksów oraz wniesienia opłaty za boksy + wstępne zgłoszenia do 20.06.2015

-Termin zgłoszeń ostatecznych/ewentualne korekty zgłoszeń do 26.06.2015

ILOŚĆ BOKSÓW OGRANICZONA!!*

* ze względu na to, że konkursy rozgrywane będą na jednym czworoboku, ilość przejazdów jaka 
może się odbyć w czasie trwania Zawodów jest OGRANICZONA.

VI. OPŁATY: 

-Wpisowe w  ZR, ZT - 180 pln za RUNDĘ lub 100 pln za pojedynczy konkurs

-Boksy: w stajni polowej w cenie 200 pln  za całe zawody (boksy gotowe będą od piątku (03.07 od 
godziny 13-tej). Stajnia nie dysponuje boksami w stajni murowanej. Organizator zapewnia pierwszą 
ściółkę, w zgłoszeniu należy podać - słoma czy pusty boks. Prosimy pamiętać o zabraniu wiader i 
żłobów. Istnieje możliwość dokupienia na miejscu: słomy (5 pln), siana (5 pln). 

-Podłączenie koniowozu do prądu 50 pln za całe zawody (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu)

Opłaty za boksy na nr rachunku bankowego:  50 1140 2017 0000 4802 0719 3461   (Anna Tyrkiel 
Baranowska, Tągowie) 

VII. ŚWIADCZENIA DODATKOWE I TOWARZYSZĄCE: 

-W sobotę organizatorzy zapraszają Zawodników, osoby oficjalne oraz trenerów i luzaków na 
wieczornego grilla. 

-Przez cały czas trwania zawodów czynny będzie punkty gastronomiczny

VIII. SPRAWY WETERYNARYJNE 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

A) szczepienie podstawowe:  pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień , drugie szczepienie – nie wcześniej niż 
21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 

B) szczepienie przypominające: co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji),

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

IX. WARUNKI TECHNICZNE: 

-Plac konkursowy 20m x 60m z podłożem kwarcowym

-Rozprężalnia: plac z podłożem kwarcowym lub hala z podłożem kwarcowym 

mailto:ivoivo@vp.pl


XI. PROGRAM ZAWODÓW: 

ZR-A i ZT-A oraz konkurs o PUCHAR BM HORSE

Runda I dzień II dzień Uwagi Nagrody
L L-2 L-3 Regionalne i Towarzyskie Rzeczowe
P P-1 P-2 Regionalne i Towarzyskie Rzeczowe 
N N-4 N-5 Regionalne

Rzeczowe 
C C-1 C-2 Puchar BM HORSE – 

regionalne Runda otwarta
Rzeczowe 

CC CC-1 CC-2 Regionalne Rzeczowe 
Obowiązują programy edycja  2015 rok. 

Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronie: 

www.  bmhorse.com, www.hiposfera.pl  oraz na FB

XII. NAGRODY I SPONSORZY: 

* Gwarantowana łączna pula  (wartość) nagród rzeczowych -  26 000 złotych.

Nagrody rzeczowe  ufundowane przez:

- Bagramet, ul. Przemysłowa 2D, 77-100 Bytów

- BM HORSE

- Kołaszewski Sp. z o.o.

- Talex Spółka Cywilna

 ZR-A Tągowie 11-12.06.2015
NAGRODY RZECZOWE Miejsce I Miejsce II Miejsce III

Runda L  towarzyska Pasza-1 worek

Runda L  regionalna Derka Jarpol Ocieplacze Jarpol Pasza-1 worek

Runda P  towarzyska Derka Jarpol Ocieplacze Jarpol Pasza-1 worek

Runda P regionalna Pad ujeżdżeniowy

Runda N regionalna

Runda CC regionalna
Mamy przyjemność poinformować, że jeżeli ilość zgłoszeń pozwoli na rozegranie rundy L Kucy, firma BM 
BM Horse ufunduje dodatkową nagrodę dla Zwycięzcy tej Rundy – będzie to Paka Aluminiowa BM Horse.
Tym samym pula nagród zwiększy się z 26 000 zł do 29 000 zł.

Pad ujeżdżeniowy, 
owiki

Owijki, stojak na 
siodło

Rękawiczki Koenig, 
stojak na siodło

Pasza-1 worek, 
stojak na siodło

Równiarka R1 do 
podłoża BM Horse

2-dniowy pobyt w 
SPA w Ustce

Pasza-2 worki, 
stojak na siodło

Runda C regionalna o Puchar BM Horse 
(otwarta)

Solarium dla koni BM 
Horse

Paka RC Classic BM 
Horse

Voucher Gillmet o 
wartości 500 zł, 
stojak na siodło

Paka RC2 LUX BM 
Horse

Ogłowie munsztukowe 
Equipe

Voucher Gillmet o 
wartości 500 zł, 
stojak na siodło

http://www.hiposfera.pl/
http://www.bmhorse.com/
http://www.bmhorse.com/


- Klub BLACK

- Restauracja Piwnica Smaków

- HOTEL & SPA Jantar

- GILLMET Horses

- JARPOL Dream Factory

- Sklep Jeździecki Pasaż Iwona Cichosz-Nawrocka

- Sklep Jeździecki X-Horse Sebastian Szeląg

- Kwiaciarnia INNA

- Stakom Spółka z o.o.

- PHU Auto Centrum Pawłowski

- Fiat Auto Diug Słupsk

- Cemarol Spółka z o.o.

- Laser Technika S.C.

- WW – Investservice Wojciech Wlazło

XIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

-W czasie trwania zawodów obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną

-Organizator nie zwraca opłat za boksy  jeżeli rezygnacja ze startu nastąpi po 15.06.2015

-Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 
luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, 
przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów. 

-Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa 
jedynie za zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 

-Zawodnicy, którzy nie będą uczestniczyć w dekoracji tracą prawo do zdobytych nagród. 

-Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach lub odwołania zawodów w przypadku zbyt 
małej ilości zgłoszeń.

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki dnia 02.06.2015

XIII. ZAKWATEROWANIE (we własnym zakresie): 

- Hotel Wirax 5 km

- Hotel Zamek Bytówh 10 km

- Hotel Ułan Spa Bytów

- Hotel Dana Bytów

- Srebrny Klon Agroturystyka Bytów



- Dom letniskowy Dąbie 12 km

- Agroturystyka Ciemno  23    9,5 km

- Żurawi Młyn Ciemno

-istnieje możliwość rozbicia namiotów na terenie obiektu (bez możliwości przyłączenia do prądu) – 
prosimy o przesłanie informacji o namiocie wraz ze zgłoszeniem na zawody

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE Kodeks Postępowania zgodnego z dobrem Konia

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI  oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane 
w jakikolwiek sposób w sporty konne,  będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do 
wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane 
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi 
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do 
podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do 
przypadków nadużywania pomocy medycznej.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, 
pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne 
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, 
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia  swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

PATRON MEDIALNY: KURIER BYTOWSKI


