
 
 
 

 
PROPOZYCJE HALOWYCH ZAWODÓW REGIONALNYCH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
 

SOPOT 16-17 listopada 2013 
 

1. Organizator: Hipodrom Sopot sp. z o.o.,  Sopocki KJ 

2. Termin zawodów: 16-17 11. 2013 

3. Godzina rozpoczęcia: 09:00. 

4. Miejsce zawodów: Kryta ujeżdżalnia , Sopot ul. Polna 1. 

5. Warunki techniczne: parkur - piach (45x82),  rozprężalnia - (48x25). 

6. Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

7. Komisja sędziowska  

      Sędzia Główny: Stanisław Iskierko 

Członkowie: Aleksandra Widulińska, Małgorzata Chajęcka 

8. Gospodarz Toru: Arkadiusz Weckwert 

9. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ. 

10. Zgłoszenia: do 14.11.2013 (czwartek poprzedzający zawody) e-mail'owo na adres: 
zgloszenia@hipodrom.sopot.pl 

11. Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty: zgodnie z 
przepisami PZJ. 

 

Z okazji pierwszych Zawodów Halowych po taki długiej 
przerwie opłaty za zawody (startowe,wpisowe) zostają 

obniżone o 50% 
 

12. Opłata organizacyjna  za 1 dzień zawodów za konia: 60pln ,  po rabacie 30 pln 

   za 2 dni zawodów za konia – płatne z góry !!! : 100pln,  po rabacie 50 pln 

 

13.Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem. W przypadku braku wpłaty zawodnik nie zostanie 
dopuszczony do startu. 

14.Zmiany na opublikowanych listach startowych - 10pln od konia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. 

16. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub 
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 
UWAGA !!!  
1/ Ilość boksów ograniczona. 
Rezerwacji boksów należy dokonać telefonicznie lub osobiście w biurze Hipodromu Sopot sp. z o.o.  
tel (058) 551 78 96 do 13.11.2013 (ŚRODA poprzedzająca zawody). 
2/ Po dokonaniu rezerwacji należy niezwłocznie dokonać wpłaty 100 pln za 1 dzień zawodów  lub 150 pln za 2 
dni na konto Hipodromu Sopot.  
Każdy dodatkowy dzień przed lub po zawodach to 50 pln extra. (tj. czwartek, poniedziałek) 
Numer konta: Nordea Bank Polska S.A. O/POB 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353 



3/ Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana. 
4/ Opłata za podłączenie koniowozu do prądu - 50 zł/zawody. Chęć podłączenia należy zgłosić w biurze 
Hipodromu. Opłaty można uiszczać w kasie Hipodromu lub przelewem na konto podane powyżej. 
5/ Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena. Parking dla koniowodów, trailerów na dawnym placu 
Romańczuka (na granicy starej i nowej części Hipodromu) 

 
 

PROGRAM ZAWODÓW 
SOBOTA 09:00 
Nr Klasa Rodzaj konkursu Artykuł Startowe  

kwota bez rabatu 

1. Mini LL Dokładności TOWARZYSKI 238.1.1 10 zł 

2. LL Dokładności  TOWARZYSKI 238.1.1 10 zł 

3. L Dokładności z natychmiastową rozgrywką 245.3 20 zł 

4. P Dwufazowy 274.5.3 30 zł 

5. N Zwykły 238.2.1 40 zł 

6. C Zwykły z rozgrywką 238.2.2 50 zł 

 
NIEDZIELA 09:00 
Nr Klasa Rodzaj konkursu Artykuł Startowe  

kwota bez rabatu 

7. Mini LL Dokładności TOWARZYSKI 238.1.1 10 zł 

8. LL Dokładności  TOWARZYSKI 238.1.1 10 zł 

9. L Dwufazowy 274.5.3 20 zł 

10. P Zwykły 238.2.1 30 zł 

11. N Dwufazowy 274.5.3 40 zł 

12. C Zwykły 238.2.1 50 zł 

 
Nagrody 
Nagrody w konkursach nr 1,2,7,8 >> flot's. 
Nagrody w konkursach nr 3,4,5,6,9, 0,11,12 >> do podziału 100% startowego (wypłacane dla 25% startujących 
w konkursie) 
 
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega prawo do odwołania jednego lub dwóch dni zawodów. 

 
Kolejne zawody, połączone z uroczystym otwarciem  

Centrum Jeździectwa Hipodrom Sopot  
już 30.11 – 01.12 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania 
wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. 
Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom 
komercyjnym. 
 Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. 
Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu. Konie i zawodnicy 
muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w 
zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia. 
 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe 
przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie 
stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 
 Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
wymaganych szczepień oraz spokojnej starości. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do 
stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 
 

Serdecznie zapraszamy! 


