
PROPOZYCJE 

MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW, ZAWODÓW REGIONALNY CH I 

AMATORÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

  

1. Termin zawodów: 1-2 października 2011 roku. 

2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jazdy Konnej „Amazonka” w Borkowie 

3. Organizator: Klub Jeździecki „Amazonka” Borków 

4. Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ oraz niezrzeszeni. 

5. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 29.09.2011 roku na e-mail: iwonamaciag@vp.pl oraz telefonicznie 

  pod numerem tel. 605 847 012 Iwona Maciąg. 

6. Opłaty: opłata organizacyjna: 100 zł od konia za całe zawody, 70 zł od konia za dzień zawodów.

   Zmiany  na listach startowych po wydrukowaniu 20 zł. 

7. Stajnie: boksy od piątku 150 zł. 

8. Warunki techniczne: tor konkursowy 70x80  – podłoże piaszczyste;     

   rozprężania 30x70 – podłoże piaszczyste. 

9. Osoby oficjalne: sędzia główny- Oskar Szrajer, 

                                 gospodarz toru- Marian Holz . 

 

Program zawodów: 

1 października 2011 r. (sobota) godz. 11.00 

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

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

Konkurs nr A3 80 cm zwykły art. 238.2.1, 

Konkurs nr 1 kl. LL  zwykły art. 238.2.1, 

Konkurs nr 2 kl. L zwykły art. 238.2.1 o puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego Daleszyce- Górno                        

w Daleszycach, 

Konkurs nr 3 kl. P zwykły art. 238.2.1(I półfinał Mistrzostw Województwa Juniorów), 

Konkurs nr 4 kl. P1 zwykły art. 238.2.1(II półfinał Mistrzostw Województwa Juniorów), 

Konkurs nr 5 kl. N zwykły art. 238.2.1. 

 

2 października 2011 r. (niedziela) godz. 11.00 

Konkurs nr A4 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1, 

Konkurs nr A5 70cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1, 

Konkurs nr A6 80 cm, zwykły art. 238.2.1, 

Konkurs nr 6 kl. LL  zwykły art. 238.2.1, 

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



Konkurs nr 8 kl. L dokładności z natychmiastową rozgrywką art. 245.3, o puchar Prezesa Fundacji 

Rozwoju Regionu Pierzchnicy, 

Konkurs nr 9 kl. P dwufazowy art. 274.5.3, 

Konkurs nr 10 kl. N dwunawrotowy art. 273.3.2   ( Finał Mistrzostw Województwa Juniorów).  

 

 

10. Nagrody: 

Organizator zapewnia nagrody, puchary i flot’s dla zwycięzców w konkursach. 

11. Informacje ogólne: 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań 

trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, 

pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów. 

-Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, SZJ i 

weterynaryjnymi. Zawodnicy nie posiadający wymaganych i aktualnych dokumentów nie będą 

dopuszczeni do startu. 

- 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. 

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

kaucji w wysokości 200 PLN 

- Niepełnoletni Uczestnicy Zawodów Towarzyskich muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców na udział w zawodach. 

- Konkursy A1-A6 – Zawody Towarzyskie, konkursy nr 1 – 10 – Zawody Regionalne. 

- Sprawdzanie dokumentów w sobotę w godzinach 10.30-11.00 

 

Propozycje zatwierdzone przez Świętokrzyski Związek Jeździecki 

Serdecznie zapraszamy. 


