
 

 

 

 

Propozycje 

 Halowych Towarzyskich  Zawodów w  Skokach 

 

1. Organizator:  Ośrodek Jeździecki „U Ani”  Płochocin 

2. Termin:         8 marca 2020 r. 

3. Miejsce:        Stajnia Płochocin koło Dobrej Szczecińskiej 

                       72-003 Płochocin                   

4. Uczestnicy:    zawodnicy i konie z konkursów towarzyskich. 

5. Dyrektor zawodów: Anna van den Broeck 

6. Podłoże:        piaszczyste, rozprężalnia piaszczysta / hala                              

7.  Skład komisji sędziowskiej: 

           Sędzia główny:  Edward Latuszek 

  Komisarz :        Ryszard Wojtczak  

  Gospodarz Toru               Jolanta Turowska  

           Biuro zawodów :              Natasza Górecka  

           Lekarz weterynarii  :        Anna Dybska             

  8  .    Program zawodów:                          

09:30- odprawa techniczna 

10:30 - rozpoczęcie konkursów 

 

 

 

 



 

 

 

 

Numer Konkursu  Klasa Wysokość 

przeszkód 

Opis 

1 Mini LL Debiuty 50 cm  Dokładności  

Art. 238.1.1 

2 Mini LL  60-70 cm Z trafieniem w normę 

czasu. Dodatek S1 do 

Regulaminu B 

3 LL 80-90 cm  Dwufazowy 

Art.274.1.5.2 

Pierwsza faza 

/dokładności 

Druga faza /zwykły 

4 L 100 cm Dwufazowy 

Art.274.1.5.2 

Pierwsza faza / 

dokładności / druga faza 

zwykły  

 

           

9. Opłaty :  od każdego startu  - 50 zł 

10. Zgłoszenia zawodników poprzez platformę : EQUITA. PL 

Termin zgłoszeń do 06 .03. 2020 r . 

11. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem  Rozgrywania Zawodów 

Towarzyskich ZZJ  z dnia 08.08.2018 roku  z korektą  z dnia  12.06.2019 r.  

Zawodników obowiązuje : 

                  a/  przedstawienie aktualnych orzeczeń lekarskich 



 

 

 

                  b/ przedstawienie przez zawodników niepełnoletnich aktualnej zgody 

                      rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursach 

                  c/ ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

12. Minimalny wiek startującego konia 4 lata. Koń może wystartować maksymalnie 2 

razy podczas zawodów. Dozwolony jest start tego samego konia , pod tym samym 

lub różnymi zawodnikami w tym samym konkursie. 

13. Konie muszą posiadać paszport oraz aktualne szczepienie przeciw                  

grypie. 

14. Organizator zapewnia flots dla koni, puchary, nagrody i drobne upominki. 

15. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją propozycji. 

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.   

              Startując w zawodach, uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie  

               swojego wizerunku – w celu promocji sportu jeździeckiego przez organizatora  

               zawodów lub ZZJ.   

18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. 

19. Boksy : Anna van den Broeck tel : 600 378 242 

Szczecin 21.02.2020 r.                                                     Komitet Organizacyjny  

              

                                          

 Propozycje zatwierdzone przez ZZJ  w dniu  22.02.2020 r. 

 


