
 
 

Propozycje 
TOWARZYSKICH HALOWYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W UJEŻDŻENIU I SKOKACH 
 

 1. Organizator:      Pony Club Płochocin 

 2. Termin      :       10 grudnia 2017 roku 

 3.  Miejsce    :       Stajnia Płochocin koło Dobrej  Szczecińskiej 

 4. Uczestnicy   :      zawodnicy i konie niezrzeszeni oraz Zawodnicy zrzeszeni w 

PZJ i WZJ – tach . 

 5. Dyrektor :          Anna van den Broeck 

 6. Podłoże w hali:  piaszczyste, rozprężalnia piaszczysta 

 7. Komisja sędziowska :  

   Jolanta Turowska -w konkursach skokowych pełni funkcje GT 

   Karolina Mądry 

   Natasza Wolska 
     

 8. Program zawodów     
                       

                 9:00 - rozpoczęcie konkursów 
 

Ujeżdżenie 

                  Czworobok 20 x 40 
 

konkurs nr 1:  program L-3  

konkurs nr 2 : program P-3 
 

Skoki 
konkurs nr 3 :  mini  LL -dokładności (Art.238.1.1) 

konkurs nr 4  : LL -dokładności (Art.238.1.1) 
 

                                             

9.   Opłaty: 
za każdy start konia    40 zł 
 

10.   Zgłoszenia zawodników e-mail na adres:        

                   propozycje.zzj.szczecin@gmail.com 
                  Termin zgłoszeń do 8.12.2017 r. 
                  Zgłoszenia po terminie: dodatkowe 20 zł od startu. 
 

11.  Zawodników w konkursach towarzyskich zgodnie z wytycznymi PZJ     

                   obowiązuje  następująca dokumentacja: 
 

                  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.  W konkursach towarzyskich dopuszcza się dwukrotny start konia w tym  samym 

konkursie pod  jednym lub dwoma różnymi jeźdźcami.  W przypadku 

dwukrotnego startu tego samego konia pod tym samym zawodnikiem w tym 

samym konkursie do wyniku liczy się wynik pierwszego startu ( dotyczy  

ujeżdzenia i skoków ). 

13.  Minimalny wiek startującego konia 4 lata. 

14.  Konie muszą posiadać paszport oraz aktualne szczepienie przeciw grypie . 

15.  Organizator zapewnia flots dla koni oraz upominki dla zawodników. 

16.  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją propozycji . 

17.  Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep . 

18.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki , kradzieże i inne 

zdarzenia losowe wynikłe podczas trwania zawodów 

19.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. 

20. Boksy : zamawianie  Anna van den Broeck tel : 600 378 242 

                

                                                            Komitet organizacyjny           

 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 21.11.2017r. 


