
PROPOZYCJE 

Halowych Zawodów Regionalnych 

oraz Halowych Zawodów Towarzyskich w skokach przez przeszkody 
 

1. Termin zawodów: 2 – 3 kwiecień 2011 roku. 

2. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Michałów, 28-411 Michałów 

3. Organizator: Stadnina Koni Michałów, Klub Jeździecki im. I Pułku Strzelców 

Konnych. 

4. Uczestnicy: kluby i zawodnicy zarejestrowane w WZJ, PZJ, niezrzeszeni  

5. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 28 marca 2011 roku na e-mail: 

zootechnika.michalow@wp.pl, lub faksem: 41 3565406 

6. Opłaty: opłata organizacyjna: 120 PLN od konia za całe zawody, 80 PLN od 

konia za dzień zawodów, zmiany na listach startowych – 30 PLN 

7. Stajnie: ilość boksów ograniczona, koszt boksu 150 PLN, decyduje kolejność 

zgłoszeń 

8. Warunki techniczne: zawody odbywać się będą w hali: tor konkursowy – 

70x23, podłoże piaszczyste,  rozprężalnia – podłoże piaszczyste.  

9. Nagrody: 

W konkursach do klasy L – rzeczowe dla zwycięzców konkursów, 

w konkursach klasy P – C wg poniższej tabeli: 

 I miejsce II miejsce III miejsce 

Klasa P 150 80 50 

Klasa N 180 100 60 

Klasa C 200 120 70 

Startowe: klasa P – 25zł, klasa N – 30zł, klasa C – 50zł. 

10. Sprawy organizacyjne: 

- Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 

zachorowań trenera,  zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 

przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. Przepisów i Regulaminów 

PZJ, konie bez ważnych badań i szczepień nie będą wpuszczane na tereny 

zawodów 

- każda reklamacja (protest), aby była ważna, musi być zgłoszona na piśmie z 

dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN- we wszystkich konkursach flots dla 

25% startujących 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

SOBOTA, 2.04.2011, g. 10.30 

 

Konkurs nr A1 60 cm dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1, 

Konkurs nr A2 70 cm dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1, 

Konkurs nr A3 80 cm zwykły, art.238.2.1, 

Konkurs nr 1 kl. LL (90 cm) dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1, 

Konkurs nr 2 kl. L zwykły, art. 238.2.1, 

Konkurs nr 3 kl. P zwykły, art. 238.2.1, 

Konkurs nr 4 kl. N z wyborem trasy, art. 271, 

Konkurs nr 5 kl. C z wyborem trasy, art. 271. 

 

NIEDZIELA, 3.04.2011, g. 10.30 

 

Konkurs nr A4 60 cm zwykły, art. 238.2.1, 

Konkurs nr A5 70 cm zwykły, art. 238.2.1, 

Konkurs nr A6 80 cm dwufazowy, art. 274.5.3, 

Konkurs nr 6 kl. LL zwykły, art. 238.2.1, 

Konkurs nr 7 kl. L1 z oceną stylu jeźdźca - egzamin licencyjny, 

Konkurs nr 8 kl. L dwufazowy art. 274.5.3, 

Konkurs nr 9 kl. P dwufazowy art. 274.5.3, 

Konkurs nr 10 kl. N o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem, art. 269, 

Konkurs nr 11 kl. C o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem, art. 269. 

 

 
  

   

Propozycje  zatwierdzone przez Świętokrzyski Związek Jeździecki.                                                                                                                                      


