
                                                                    

    PROPOZYCJE  III JEŹDZIECKICH     

OTWARTYCH MISTRZOSTW ZIEMI JUCHNOWIECKIEJ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizator:                        Klub Jeździecki „Białystok” 

2. Miejsce zawodów:             Osiedle Ignatki (plac przy stawach) 

3. Termin:                                11 września 2011 r. 

4. Uczestnicy:                          zawodnicy z aktualną  licencją PZJ - ogólnopolską lub   

                                              regionalną  (dot. kl. L, P i N). W konkursie LL towarzyskim  

                                              obowiązują: ubezpieczenie, badania lekarskie, nieletnich-  

                                              zgoda rodziców lub prawnych opiekunów 

5. Komisja sędziowska:         Sędzia główny                          - Jerzy M. Maliszewski 

                                             Delegat sędziowski WZJ         - Agnieszka Kondratiuk 

                                             Gospodarz toru                        - Marcin Pacyński 

                                             Komisarze                                 - funkcje rotacyjne 

6. Termin zgłoszeń:                           07.09.2011r. na adres: Klub Jeździecki Białystok 

(zgłoszenia na drukach PZJ)        ul. Jeździecka 6, Ignatki Os., 16-001 Kleosin 

                                                         tel. 85 66 32 994,   609 462 504,   609 462 503 

                                                         e-mail:  kjbialystok@wp.pl,     plawzj@pzj.pl 

7. Program zawodów: 

Godz. 11.00                      - odprawa techniczna 

 

Godz. 12.00                      - rozpoczęcie zawodów 

 

Konkurs nr 1                    - kl. LL – dokładn. bez rozgr. z traf. w normę czasu(S1,art. 238.1.1) 

                                                          Mogą startować kuce-przeszkody obniżone o 10 cm. 

                                                          Na tym samym torze rozegrany będzie konkurs towarzyski. 

                                                          

Konkurs nr 2                    - kl. L  – dokładności z jedną rozgrywką (art. 238.1.2.) 

 

               Konkurs nr 3                    - kl. P – wzrastającego stopnia trudności z jokerem (art. 269.5) 
 

Konkurs nr 4                    - kl. N – dwufazowy (art.274.5.3) 



 

 

8. Plac konkursowy           - podłoże piaszczyste (60m x 40 m) 

 

Rozprężalnia                   - podłoże trawiasto – piaszczyste 

 

9. Sprawy organizacyjne: 

� Zawody są zaliczane do Jeździeckiej Ligi Podlasia 2011. 

� Wpisowe w wysokości 50 zł od konia, opłata startowa: LL - 10 zł za 1 przejazd, L – 15 

zł za 1 przejazd, P – 20 zł za 1 przejazd, N – 20 zł za jeden przejazd. 

� Klasyfikacja konkursów – w każdej klasie zostanie wyłoniony Mistrz oraz 

       I i II Wicemistrz Ziemi Juchnowieckiej nagrodzeni pucharami i upominkami. 

� Dekoracja następuje bezpośrednio po zakończeniu każdego z konkursów. 

� Przeszkody posiadają atestowane kłódki bezpiecznikowe. 

� Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 

mogące powstać w trakcie trwania zawodów. 

� Organizatorzy nie zapewniają boksów dla koni. 

� Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów PZJ. 

� Zawodników startujących w konkursie towarzyskim obowiązuje ubezpieczenie i 

ważne badania lekarskie oraz nieletnich-zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.  

� Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z listami startowymi 

� Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 

� Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania  konkursu w przypadku 

zgłoszenia do niego mniej niż 3 koni. 

 

Propozycje zgodne z kalendarzem imprez  i zawodów Podlaskiego Związku Jeździeckiego. 

Propozycje zatwierdzone przez Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Jeździeckiego. 

 

 SPRAWY WETERYNARYJNE  
 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:  

a) szczepienie podstawowe:  

pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień  

drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.  

b) szczepienie przypominające:  

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);  

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na 

zawody.  

 

                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

 

Zatwierdzone:                                                                            W IMIENIU              

16.08.2011r                                                                                                         ORGANIZATORÓW 

Kolegium Sędziów PdlZJ                                                                   Prezes Klubu Jeździeckiego Białystok 

                                                                                                                               Mariusz Kruk                                                                                                     


