
 

Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody 
14 lipiec 2013 r.

1. Organizator: Gminny Klub Jeździecki „BOGUCIN”
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki w Bogucinie; gm. Fabianki
3. Termin zawodów:14.07.2013 r.
4. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Fabianki
5. Zgłoszenia  koni  i  zawodników  do  13.07.2013  –  tel./fax.  54  2371199,  tel

kom.504 261 669, e-mail:  oceania.laskowski@wp.pl (zgłoszenia po terminie
opłata dodatkowa 20 zł od konia)

6. Bardzo  prosimy  o  zgłoszenia  do  zawodów  na  drukach  PZJ  z  podaniem
informacji o pochodzeniu konia.

Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska: Katarzyna Meger, Katarzyna Kaczmarek
Gospodarz toru: Piotr Masłowski
Obsługa komputerowa: KPZJ
Komisarz zawodów: Tomasz Laskowski

Rozpoczęcie konkursów godz. 10.00

• Konkurs nr 1 – Kuce – zwykły 70-80 cm (art. 238.2.1) z możliwością startu
amatorów

• Konkurs nr  2 – LL – dokładności  90 cm z trafieniem w normę czasu (art.
238.1) możliwośc startu amatorów

• Konkurs nr 3 – L – dwufazowy (art. 274)
• Konkurs nr 4 – P – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5)
• Konkurs nr 5 – N – zwykły z rozgrywką (238.2.2)

SPRAWY ORGANIZACYJNE

BOKSY DLA KONI
Organizator przewiduje możliwość wynajęcia boksów dla koni. 
Cena za boks 60,00 zł. 
Rezerwacja boksów do 12.07.2013 pod nr tel. 504 261 669

 

mailto:oceania.laskowski@wp.pl


1. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ
2. Konie muszą posiadać ważne szczepienia
3. Plac  konkursowy  –  podłoże  trawiaste,  rozprężalnia  –  podłoże  piaszczyste,

trawiaste
4. Opłaty:

• wpisowe – 50,00 zł (za każdego konia startującego w zawodach)
• startowe – kuce, LL – 25,00 zł;  L,P,N – 35,00 zł

NAGRODY

Organizator  zapewnia  25  %  floot's  dla  zwycięzców  w  każdym  
konkursie,nagrody honorowe (puchary, statuetki itp.), nagrody rzeczowe 
oraz nagrody pieniężne.

Minimalna wysokość nagród:

Konkurs I II III

Kuce Nagrody rzeczowe

LL Nagrody rzeczowe

L Nagrody rzeczowe

P 300 200 100

N 500 350 250

1. Opieka weterynaryjna i lekarska zapewniona przez organizatora
2. Juniorzy  do  18  lat  zobowiązani  przedstawić  pisemną  zgodę  rodziców  lub

opiekunów na udział w zawodach
3. Dokonanie  zmian  na  listach  startowych  (po  ich  wydrukowaniu)  za  zgoda

Sędziego Głównego;  opłata  20 zł  na  rzecz  GKJ „BOGUCIN”,  nie  dotyczy
skreśleń koni z danego konkursu cz tez zawodów

4.  Protesty i  reklamacje ażeby były ważne muszą być zgłoszone na piśmie z
dołączeniem kaucji w wys. 200 zł.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne zdarzenia losowe
w czasie transportu koni oraz podczas trwania zawodów.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PPRAWO DOKONYWANIA 
ZMIAN W PROGRAMIE ZAWODÓW.

Propozycje zawodów zatwierdzone przez Zarząd KPZJ

SERDAECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY SPORTOWYCH
SUKCESÓW


