
 

                         PROPOZYCJE 

 
Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody 

 

KOŁATNIK 06.06.-07.06.2015 

 
 1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Korona Wałcz” Kołatnik 8/1 78-600      

                         Wałcz  

 2. Miejsce zawodów: Teren Ośrodka Jeździeckiego KOŁACZ, Kołatnik 8, 78-600 Wałcz 

  

                                   Plac konkursowy   

 podłoże:  piaszczyste 

 wymiary: 100m x 54 m  

                                   Rozprężalnia I i II:  

 podłoże piaszczyste 

 wymiary: 50 x 45 m   

 

             3. Termin zawodów: 06.06.-07.06.2015 r.  

                  Ostateczny termin zgłoszeń: pisemnie do 04.06.2015r godz.20.00 – na zgłoszeniu  

                  prosimy  dokładnie wypisać konkursy, w których zawodnik będzie startował  

                  pierwszego dnia. Przyjmowanie zgłoszeń Zofia Halina Jezierska –  

                  e-mail:  zofjez@wp.pl  Fax 91-31-77-963; tel 505-109-977 

 

                UWAGA!!! Zgłoszenie po terminie – opłaty za starty na miejscu x 2  
            4. Przyjmowanie rezerwacji na boksy do 03.06.2015 na e-mail: poczta@kolatnik.pl 

                o przydziale boksów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty za boksy na   

                konto: 

                Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Korona Wałcz” Kołatnik 8/1, 78-600 Wałcz 

                ALIOR BANK:08 2490 0005 0000 4500 9365 4995 

                W tytule przelewu podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwy koni i ich płeć  

  

 5. Komisja sędziowska:  

 

                Sędzia główny: Z. H. Jezierska 

                Sędzia WZJ: J. Jezierski 

     Członkowie: O. Petryszak 

                Komisarz: M. Główczyńska 

    Sędzia stylu: S. Jasiński 

                Gospodarz toru: B. Skrzypczyk 

                Lekarz weterynarii: M. Maćkowiak-Bogucka 

mailto:zofjez@wp.pl


 

 

 

        6. Sprawy organizacyjne:  

    a. Zawodników i konie  biorących udział w zawodach regionalnych obowiązuje  

       dokumentacja wg przepisów PZJ/WZJ  

    b Opłaty:   

- wpisowe  50,00 zł od konia za całe zawody 

- startowe 

 30,00 zł od startu  w klasie mini LL i LL 

 35,00 zł. od startu w klasie L 

 35,00 zł od startu w klasach L  i L licencyjny 

 40,00 zł od startu w klasie P 

 45,00 zł. od startu w klasie N  

 50,00 zł od startu w klasie C  

  

 c. Opłata za boks: - 160 zł za całe zawody (licząc od piątku po popołudniu)  

                                         - 100 zł za 1 dzień zawodów  

                                         Ściółka standard – słoma,  

 d. Organizator zapewnia:  

 

nagrody rzeczowe w konkursach: mini LL, LL, L .  

nagrody pieniężne w konkursie  

Klasa P: I m-ce - 400 zł, II m-ce – 300 zł, III m-ce – 200 zł, IV m-ce – 100 zł., V m-c 50zł.  

Klasa N: I m-ce - 500 zł, II m-ce – 400 zł, III m-ce – 300 zł, IV m-ce – 200 zł., Vm-c 100 zł 

 

Klasa C: I m-ce - 1000 zł, II m-ce – 600 zł, III m-ce – 400 zł, IV m-ce – 300 zł., V m-ce 200 zł 

Klasa C –Grand Prix 

               I m-ce – 2000 zł, II m-ce – 800 zł. III m-ce 600 zł., IV m-ce – 500 zł., V m-ce 300 zl. 

flots dla 25 % startujących w/w konkursach  
 e. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań  

     zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń,  

     pożarów i innych zdarzeń .  

 f.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  

 g. Sprawdzanie dokumentów dla zawodników  od godz.08.30. 

 h. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 30 zł (nie dotyczy  

     skreśleń z listy)  
 i. Zakwaterowanie  zawodników w własnym zakresie.  

  

Podłączenie koniowozu do prądu – 60 zł za dzień. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą 

Państwo korzystać z przyłącza prądu.  

.  

Zabezpieczenie medyczne- karetka specjalistyczna wraz z obsługą obecna na terenie 

zawodów przez całe zawody.  

Wieczorem w sobotę po zakończeniu konkursów organizator zaprasza na wieczorną 

zabawę i poczęstunek.   



 
                                               PROGRAM ZAWODÓW  

 

 

SOBOTA 06.06.2015r.  

Godz. 9.00  
Konkurs nr T1 mini LL dokładności bez rozgrywki „Towarzyski” Art. 238.1.1  

Konkurs nr T2 LL dokładności bez rozgrywki „Towarzyski” Art. 238.1.1 

Konkurs nr T3 L  dwufazowy „Towarzyski” Art. 274.5.3 

Konkurs nr 1 L  licencyjny 

Konkurs nr 2 P  zwykły Art. 238.2.1  

Konkurs nr 3 N dwufazowy Art. 274.5.3  

Konkurs nr 4 C zwykły Art. 238.2.1   

 

 

 

NIEDZIELA 07.06.2015 r.  

Godz. 9.00  
Konkurs nr T4 mini LL dokładności bez rozgrywki „Towarzyski” Art. 238.1.1  

Konkurs nr T5 LL dokładności bez rozgrywki „Towarzyski” Art. 238.1.1 

Konkurs nr T6 L zwykły „Towarzyski“  Art. 238.2.1  

Konkurs nr 5 L licencyjny 

Konkurs nr 6 P dwufazowy Art. 274.5.3  

Konkurs nr 7 N zwykły Art. 238.2.1  

Konkurs nr 8 C –GRAND PRIX zwykły  z rozgrywką Art. 238.2.2    

 

 

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.  

Serdecznie zapraszamy!  

 

 

Zatwierdzone przez KS ZZJ w dniu 12 05 215 

Małgorzata Szkudlarek 

 

 

 


