
 
      PROPOZYCJE 

OTWARTYCH MISTRZOSTW PODLASIA  
W UJEśDśENIU 

Supraśl, 08 – 09. 10. 2011 
 

1.  Organizator: Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA  
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO 

2.  Miejsce zawodów: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO, ul. Białostocka 
3.  Termin: 08 – 09. 10. 2011 
4.  Uczestnicy:   zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ / PZJ oraz niezrzeszeni 

(w konkursach towarzyskich mogą startować zawodnicy bez licencji) 
5.  Komisja sędziowska:         - sędzia główny                             Magdalena Jarmuła 

                                          - sędzia; del. sędziowski PdlZJ     Agnieszka Szafran 
                                          - komisarze            funkcje i obsady rotacyjne 
                                     W pracach komisji uczestniczyć będą sędziowie praktykanci. 

6. Obsługa med./wet. - zespół ratownictwa medycznego/lekarz wet. Anna Kaczyńska 

  Termin zgłoszeń: 04. 10. 2011 r. (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego )  
Zgłoszenia tylko na drukach PZJ. 
na adres:    UKS Victoria,  
                   16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 64 
                    e-mail: hmsiekierska@vp.pl, tel. 691 693 437 

7.  Program zawodów  
08.10.2011 r. 
godz.  9.00 
godz.  10.00  
- konkurs nr 1 
- konkurs nr 2   
- konkurs nr 3  
- konkurs nr 4 
 

 
- odprawa techniczna do konkursów ujeŜdŜeniowych 
- rozpoczęcie konkursów ujeŜdŜeniowych półfinałowych 
- kl. L-3     ( równolegle rozgrywany konkurs towarzyski ) 
- kl. P-4 
- kl. N-3 
- kl. C-3 
 

09.10.2011 r.  
godz.  10.00 - rozpoczęcie konkursów ujeŜdŜeniowych finałowych  
- konkurs nr 5 - kl. L-4     ( równolegle rozgrywany konkurs towarzyski ) 
- konkurs nr 6 - kl. P-9 
- konkurs nr 7 
- konkurs nr 8 
 

- kl. N-9 
- kl. C-4 

godz.  15.00 - uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców  
 
Zwycięzcami zawodów ujeŜdŜeniowych otrzymującymi tytuły Mistrzów Podlasia na rok 2011 w 
poszczególnych klasach  zostają zawodnicy, którzy uzyskali najwyŜszą sumę ocen z 2 przejazdów  
(półfinał +  finał) wyraŜoną w procentach.   
Mistrz Województwa Podlaskiego zostanie wyłoniony w kaŜdej rozgrywanej klasie: L, P, N i C.  
KaŜdy zawodnik moŜe wystartować na dowolnej ilości koni w  konkursach z zachowaniem 
zasady dwóch startów konia dziennie, przy czym przed startem do konkursów finałowych musi 
wskazać konia, na którym będzie walczył o Mistrzostwo. Wyniki tego konia i jeźdźca będą 
zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Podlasia. 
Do klasyfikacji w Jeździeckiej Lidze Podlasia 2011 w ujeŜdŜeniu będzie liczony kaŜdy przejazd 
zawodników PdlZJ.  
 
8.  Nagrody : puchary i nagrody zwycięzcom konkursów oraz flot’s. 
 
9.  Plac konkursowy           - podłoŜe piaszczyste (20 x 60),      rozpręŜania - podłoŜe piaszczyste 

 



 
10.   Sprawy organizacyjne: 

� Wysokość wpisowego – 50,00 zł od konia za kaŜdy dzień zawodów. 
� Opłata za boks – 100,00 zł za całe zawody. 
� Wysokość startowego: 
      Konkursy:  kl. L – 15 zł; kl. P – 20 zł; kl. N – 25 zł; kl. C – 30 zł  
      (startowe w całości przeznaczone na nagrody). 

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
Z obowiązku tego zwalnia tylko waŜna przyczyna losowa uniemoŜliwiająca przybycie na 
zawody zgłoszonych koni i zawodników. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po 
wyznaczonym terminie powodujące konieczność poprawek na listach startowych mogą 
być dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i 
wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za kaŜdą zmianę. 
Opłaty moŜna uiszczać bezpośrednio po przybyciu na zawody.  

11. Dokumenty, sprawy róŜne: 
- Boksy będą przygotowane od piątku 07.10. 2011 r.  od godz. 15.00. Ilość boksów ograniczona - 
decyduje  kolejność zgłoszeń.  
- Rezerwacja boksów telefonicznie:  Ewa Zielenkiewicz, tel. 505-779-995.  
- Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 
- Zawodników startujących w konkursach towarzyskich obowiązują waŜne badania lekarskie oraz 
ubezpieczenie NNW, a zawodników niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych na start w zawodach. 
- W przypadku braku dokumentów zawodnika lub konia para nie będzie dopuszczona do startu 
w zawodach.           
- Wymagane są aktualne waŜne szczepienia przeciw grypie koni.  
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki i inne szkody mogące powstać  
w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach. 
- Zawody odbywają się zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ. 
- Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 
 
ZAPRASZAMY NA  ZAWODY... 
 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty 
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest 
najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być 
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi 
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu. 
2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 
także podczas podróży powrotnej z zawodów. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu 
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 
ZATWIERDZONO:  07.09.2011r.                                                             ZARZĄD  
KOLEGIUM  SĘDZIÓW  PdlZJ                                                            UKS Victoria 


