
PROPOZYCJE 

 
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU  
TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU 

 
1. Organizator :  Zachodniopomorski Związek Jeździecki  

2. Miejsce:     Stajnia Płochocin koło Dobrej Szczecińskiej 

3. Warunki techniczne:  czworobok piaszczysty , rozprężalnia piaszczysta.  

4. Termin :  8 października 2016 r. 

5. Uczestnicy :   Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ–tach oraz zawodnicy 

niezrzeszeni 

6. Osoby oficjalne :    

Sędzia Główny:  Janusz Lawin 

Sędzia WZJ:   Jolanta Turowska 

Komisarz:   Natasza Górecka 

Sekretariat :   Karolina Mądry  

Lekarz weterynarii zawodów: dr Anna Pawlik 

7. Dyrektor zawodów :  Karolina Mądry  tel  512 255 589  

8. Obowiązuje osobna klasyfikacja dla zawodów regionalnych i towarzyskich. 

9. Każdy konkurs odbędzie się przy udziale minimum 3 zawodników w każdej serii 

(regionalne i towarzyskie). 

10. Program zawodów 

 

 Program Czworobok 

Konkurs nr 1 - towarzyski dla dzieci w 
wieku 9-11 lat 

L-2RK 20x40 

Konkurs nr 2 - towarzyski L-3 20x40 

Konkurs nr 3 - regionalny L-3 20x40 

Konkurs nr 4 - towarzyski P-6 20x40 

Konkurs nr 5 - regionalny P-6 20x40 

Konkurs nr 6 - regionalny N-5 20x60 

Konkurs nr 7 - regionalny C-3 20x60 

Konkurs nr 8 - regionalny CC-4 20x60 

 
Organizator umożliwia na życzenie zawodnika zorganizowanie przejazdu w innych programach 
za dodatkową opłatą 100 zł. 
 
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników do konkursu Organizator może zrezygnować 
z przeprowadzenia konkursu. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby zawodników Organizator 
zastrzega sobie prawo do podziału konkursów według wieku koni oraz jeźdźców. 
 
W przypadku złych warunków atmosferycznych konkursy odbędą się na hali. 



  



11. Opłaty:   

Wpisowe:  50 zł od zawodnika 

Startowe:   20 zł od startu  

 

12. Nagrody: flots dla wszystkich uczestników zawodów, puchary dla zwycięzców, nagrody 

rzeczowe. 

 

13. Termin zgłoszeń: do dnia 30.09.2016r.  

Każde zgłoszenie po terminie zgłoszeń płatne 100 zł od pary. 

Zgłoszenia zawodników tylko przez e-mail: propozycje.zzj.szczecin@gmail.com 

Prosimy o precyzyjne podawanie informacji odnośnie startu (zawody regionalne, towarzyskie czy 

Mistrzostwa Okręgu Amatorów, numer konkursu oraz kontakt telefoniczny) 

 
14. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ. 

 
15. Wszystkich uczestników zawodów towarzyskich obowiązują wytyczne zgodne z Uchwałą 

PZJ z dnia 20.12.2013r. traktujące z równą dbałością konie, zawodników i rywalizację 

sportową jak w konkursach ZR. Zawodników obowiązują: 

 aktualne badania lekarskie, 

 aktualne ubezpieczenie NW, 

 zawodników niepełnoletnich - zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach. 
 
Konie muszą posiadać: 

 paszport urzędowy, 

 aktualne szczepienia przeciw grypie. 
 

16. Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże i inne zdarzenia 
losowe wynikłe podczas trwania zawodów. 

 
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. 

 
 
Szczecin, 05.09.2016                                              Komitet Organizacyjny  

                                                                                             
 
 


