
                                                             
                                                                 PROPOZYCJE  
 

               
                                                                          

REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU ,       
TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU       

   ORAZ                                                        
 MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

             AMATORÓW W UJEŻDŻENIU 
 

1. Organizator :          Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia”  
                                        Brzózki koło Nowego Warpna 
                                        
 

2.  Termin:                     04 .10.2015 r.  
3. Miejsce:  Hipodrom Gospodarstwa  Agroturystycznego „Stajnia'' Brzózki  
 

4. Uczestnicy:   Jeźdźcy i konie zarejestrowani w WZJ/PZJ , amatorzy . 
                                      

                            
5. Osoby oficjalne :     sędzia główny                   Janusz Lawin 

                           sędzia WZJ                      Jolanta Turowska 
                                sędzia MO Amatorów          Wojciech Mickunas 
 

  6.  Dyrektor zawodów ( informacja): Renata Porzycka tel 728 95 67 72 
   
 7 .Program zawodów Regionalnych i Towarzyskich : 
 

     CZWOROBOK A (20  x 60 ) 
 

     konkurs nr 1: program L -3 
     konkurs nr 2: program P- 2 
     konkurs nr 3 :program N-6 
     konkurs nr 4: program C-2 
     konkurs nr 5: program CC-4 
 
     
   Obowiązuje osobna klasyfikacja dla zawodów towarzyskich i regionalnych. 
 

     Organizator umożliwia  na życzenie zawodnika zorganizowanie przejazdu  
     w innych programach  za dodatkową opłatą 100 zł . 
 
 

8.Program Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego Amatorów 2015 roku: 
 



   Obowiązuje przejechanie 2 konkursów według zamieszczonego schematu dla      
   każdej wyznaczonej grupy wiekowej.O zwycięstwie decyduje suma procentów z 2     
   przejazdów . 
 
CZWOROBOK  B (20 x 40) 
 

     Kategoria          Konkurs I / II półfinał     Finał 

Dzieci do lat 12       L-1      L -1 

 Junior 13-16 lat       L-1     L-2 

Senior od 17 lat       L-2     L-3 

 
W Mistrzostwach Amatorów mogą startować tylko osoby niezarejestrowne w WZJ/PZJ  
oraz nie posiadające obecnie ani w przeszłości trzeciej i wyższej klasy sportowej 
Dozwolony jest udział zawodnika  na dwóch  koniach w konkursach półfinałowych 
natomiast w konkursie finałowym na jednym. 
Nie ma osobnej klasyfikacji dla kucy i dużych koni.  
Zawodnicy mogą startować w schludnym stroju treningowym w dowolnym siodle. 
Pozostałe warunki zgodnie z przepisami PZJ 
 
9 .Opłaty:  tylko startowe  
 

                 Zawody Regionalne i Towarzyskie - 70 zł za każdy start 
                 Mistrzostwa Amatorów  - 120 zł  ( każdy start 60 zł) 
 

10 .Nagrody : flots  dla wszystkich uczestników zawodów i puchary dla zwycięzców  
                      
11 . Termin zgłoszeń: do dnia 30 września 2015 
     Zgłoszenia zawodnikówi  i rezerwacja boksów :  tylko  e-mail  majka@stajnia.info.pl 
      
12.Zawody  przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ. 
 
13. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013. 
Zawodnicy bez licencji (niezarejestrowani) w konkursach towarzyskich obowiązują: 
aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich 
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku koni w konkursach towarzyskich 
wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi szczepieniami.  
  
14.Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże i inne 
zdarzenia losowe wynikłe podczas trwania zawodów. 
 
 15.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów jak i odwołania 
zawodów. 
 

Szczecin, 05.09.2015                                                      Komitet Organizacyjny  
                                                                                             



 

 


