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        PROPOZYCJE  
HALOWYCH REGIONALNYCH  ZAWODÓW  KONNYCH  

Halowych Zawodów Towarzyskich 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

 
 

1.Organizator:                                   LZJ Drama Zbrosławice 
                                                          Ośrodek Jeździecki  Sp. z o.o. 
2.Termin zawodów:                          8-9.10.2016 r. 
3.Miejsce zawodów:                         Ośrodek Jeździecki Zbrosławice  
4.Uczestnicy:    Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ, OZJ  
                                                           oraz zawodnicy  niezarejestrowani w konkurach towarzyskich 

5.Termin zgłoszeń ilości koni: 30.09.2016 r. .godz. 13.00 
    Termin zgłoszeń ostatecznych: do konkursów 3.10.2016 r. godz. 14.00 
6.Sposób zgłoszeń:   zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń na adres:  

LZJ Drama Zbrosławice Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice 
Tel./fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500) 
e – mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl  

                                        W zgłoszeniach obowiazkowo należy podać kontakt telefoniczny 
Dodatkowe informacje na temat zawodów: biuro ośrodka  tel. 32 23370 00 , 32 233 71 03  Marcin  
Jońca tel. 607 797 268  lub Barbara Jachowicz  tel. 606 788 368 
 

 

WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Plac konkursowy – Kryta ujeżdżalnia podłoże PROSABLE CARTRANS o wym. 30m x 70m 
2. Rozprężalnia – Kryta ujeżdżalnia podłoże PROSABLE CARTRANS o wym. 18m x 36m 
3. Warunki ogólne 

• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny skoków 
przez przeszkody oraz pozostałymi przepisami PZJ. 

 
4. Osoby oficjalne:   
  Sędzia Główny:                 Andrzej Jońca 601 415 902 
  Sędzia WZJ :                    Magdalena Świerkosz 
  Sędziowie:                        Bogdan Kuchejda,  
  Sędzia stylu -                    Bogdan Kuchejda,  
  Obsługa komputerowa -   Wojciech Helak 
  Lekarz Weterynarii –        Wiesław Topór tel. 606 263 658 
  Gospodarz toru –              Krzysztof Kierzek 
  Dyrektor Biura –               Barbara Jachowicz 
  Dyrektor Zawodów -         Marcin Jońca 
  Powiatowy lekarz wet. -    Adam Drewniok tel. 694446909 
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Program zawodów 
 
Dzień pierwszy Sobota 8.10.2016 r. 
godz. 8.30 
Konkurs Nr 1 – 50 cm – Kuce Grupa I - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 2 – 80 cm – Kuce Grupa II - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 3 - 70 cm.  – Towarzyski z oceną stylu jeźdźca  
Konkurs Nr 4 Kl. „LL” - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 5 Kl. „L”    - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 6 -  Kl. „L” - egzaminacyjny art. 6 Reg. PZJ 
Konkurs Nr 7 Kl. „P” – dwufazowy art.274.5.3 
Konkurs Nr 8 Kl. „N” – zwykły art. 238.2.1    
Konkurs Nr 9 Kl. „C” – o wzrastającym stopniu trudności jokerem art 269 (przy min 5 zgłoszonych koniach) 
 

Dzień drugi Niedziela 9.10.2016 r. 
 
Godz. 8.30 
Konkurs Nr 10 – 50 cm – Kuce Grupa I - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 11 – 80 cm – Kuce Grupa II - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 12 - 70 cm.  – Towarzyski z oceną stylu jeźdźca   
Konkurs Nr 13 Kl. „LL” - dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs Nr 14 Kl. „L”    - zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 16 Kl. „P” – zwykły art. 238.2.1  
Konkurs Nr 17 Kl. „N” – zwykły art. 238.2.1   
Konkurs Nr 9 Kl. „C” - dwufazowy art.274.5.3 (przy min 5 zgłoszonych koniach) 
 

Sprawy organizacyjne 

1. Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników : 8 i 9.10.2016 godz. 7.30-830- Ośrodek Jeździecki 
Zbrosławice     

2. Opłaty: Wszystkie opłaty należy wnosić na konto 

� Opłata organizacyjna 2 dni – 150 zł / koń za zawody w tym  5 zł. od konia - Opłata na fundusz 
nagród ŚZJ ; Opłata organizacyjna 1 dzień 80 zł. w tym  5 zł. od konia - Opłata na fundusz nagród 
ŚZJ  

� Startowe - do klasy P – 20 zł. za każdy przejazd, do klasy N – 25 zł., do klasy C – 30 zł.  
� Opłata za boksy uiszczona przelewem na konto - 170,00 zł. od konia  całe zawody .  1 dzień 90 

zł.   Opłaty za boksy należy wpłacać na konto: LZJ DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 28, 42-674 
Zbrosławice  numer konta : 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002 i dowód wpłaty przestać e-mailem wraz ze 
zgłoszeniem ostatecznym „Koniom, za które nie została przelana na konto opłata nie gwarantujemy 
boksów.  Wpłaty na konto najpóźniej do dnia 2.10.2016.  Wysłanie zapotrzebowania na boks a nie 
dokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania boksu. W przypadku wolnych boksów 
istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu. Opłata za boksy uiszczona gotówką podczas 
zawodów - 190,00 zł. od konia  całe zawody.  

� Wszystkie opłaty poza startową należ wpłacać na konto klubu LZJ DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 
28, 42-674 Zbrosławice  numer konta : 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002 i dowód wpłaty przestać e-mailem 
wraz ze zgłoszeniem  

� Organizator zapewnia pierwszą ściółkę w boksach , następne odpłatnie – słoma 10 zł. / kostka, 

siano 10 zł./kostka, pojemniki na paszę i wodę we własnym zakresie 
� Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki wg cennika Ośrodka Jeździeckiego 
� Agresywne konie należy zgłosić przy zgłoszeniach 
3. Nagrody:  
� Flot’s dla koni natomiast w konkursach kl. P, N, C nagrody pieniężne wg poniższego zestawienia.  
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Miejsce 

Klasa „P”  
Konkursy nr 7 i 16 
Startowe 20 zł.  

Klasa „N”  
Konkursy nr 8 i 17 
Startowe 25 zł.  

Klasa „C”  
Konkursy nr 9 i 18 
Startowe 30 zł.  

1 130,00 zł 180,00 zł 200,00 zł 
2 110,00 zł 150,00 zł 180,00 zł 
3 90,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 
4 70,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 
5 50,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 

W przypadku gdy w konkursie liczba uczestników będzie  – poniżej 16 koni w konkursie; nagrody 
zostaną wypłacone wg poniższego klucza : 13-16 koni nagrody za 1-4 miejsca;  9-12 koni – nagrody za 1-
3 miejsca, 5-8 koni nagrody za 1-2 miejsca; poniżej 5 zawodników w konkursie – nagroda za 1 miejsce. 
           

4. Obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w PZJ i  przepisach 
weterynaryjnych. Konie i zawodnicy bez aktualnych licencji nie będą dopuszczeni do startów 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i 
trwania zawodów. 

6. Miejsce dla koni będzie przygotowane od. 7.10.2016.r.  od godz. 1400 należy zabrać  pojemniki na 
pasze i wodę.  Organizator zapewnia pierwszą słomę. Trociny we własnym zakresie. Na terenie 
zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma 1 kostka 10 zł., siano 1 kostka 10 zł. 

7. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu – każda dodatkowa doba 
50 zł. 

8. Sprawy finansowe. Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy 
9. Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – noclegi 

w domkach 32 2337000 lub w okolicznych hotelach 
10. Podłączenie przyczepy do prądu – 50 zł. dziennie, Całe zawody 100 zł. 
11. Dla koni wynajmujących boksy kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów w godz. od 

14.00 do 20.00.  Dla koni nie stacjonujących na terenie Ośrodka a startujących w zawodach 
regionalnych kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów od godziny 16.00 do 20.00 pod 
warunkiem uregulowania opłaty w wysokości 50 zł. od konia. . 

 Warunkiem startu w Zawodach Towarzyskich - Amatorów bez licencji jest:  
• Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, wydanych przez lekarza 

sportowego 
• W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na start w zawodach jeździeckich 
• Minimalny wiek jeźdźca 10 lat.  
• Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie. (kalendarz szczepień 

patrz: sprawy weterynaryjne) 
• Minimalny wiek konia do startu w zawodach 4 lata,  
• Dla jeźdźców do 11 lat – minimalny wiek konia 6 lat. 
• Ubezpieczenie NNW jeźdźca 
12. Propozycje zatwierdzone przez Śl.Z.J w dniu 19.09.2016  

 
Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Gminy Zbrosławice i Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach 

 

 


