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Propozycje robocze 

II Towarzyskie Zawody  w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

I Memoriał Dyrektora Tadeusza Czermińskiego 

 

1. Organizatorzy: 

Rodzina Dyrektora Tadeusza Czermińskiego 

PRH Gałopol Sp.  o.o. – Stado Ogierów Sieraków 

Klub Jeździecki Morena Sieraków – Gałowo 

Powiatowe Koło Hodowców Koni w Międzychodzie 

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich 

 

2. Termin zawodów 28 lipiec 2013r. godz. 14.00 

 

3. Termin zgłoszeń 24.07.2013r. 
 

4. Miejsce Hipodrom Stada Ogierów Sieraków 

 

5. Zgłoszenia na adres:  64 – 410 Sieraków, ul. Stadnina 14 

Tel. 61 295 25 11, 601 701 389 

e.mail: biuro@stadoogierow.eu 

 

     6.  Uczestnicy – zawodnicy zrzeszeni w PZJ, niezrzeszeni w PZJ 

 

7. Komisja sędziowska: 

 Marek Żuławski   - Sędzia Główny 

 Anna Nowicka Posłuszna 

 Ewa Żuławska 

 Jan Skórkowski 

 Wojciech Ganowicz - Gospodarz Toru 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:biuro@stadoogierow.eu
mailto:biuro@stadoogierow.eu


tel.: (061) 29 52 511  

fax. (61)2952543 

mail: biuro@stadoogierow.eu 

www.stadoogierow.eu 

PR-H Gałopol Sp. z  o.o. 

Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   

KRS 0000195461, Kapitał zakładowy – 6.246.000,00; 

NIP: 787-10-08-534, REGON 630352837 

 

 
 

8. Warunki konkursu: 
- konkurs na zasadzie „DERBY” około 15 przeszkód – kegli 

  i 2 przeszkody maratonowe (w przeszkodach maratonowych zrzutki)  

 dystans ok.1200 – 1500 metrów  

- 2 nawroty – I nawrót - konkurs dokładności, II nawrót – konkurs zwykły  

- w przypadku równej ilości punktów w dwóch nawrotach o zwycięstwie decyduje czas II 

nawrotu 

- punktacja według następujących zasad: 

 zrzutka na przeszkodzie maratonowej 2 pkt. karne,  

 na keglach  3 pkt. karne,  

 I wyłamanie – 3 pkt. karne, II wyłamanie – 6 pkt. karnych,  

III wyłamanie – eliminacja,  

 odłożenie bata – 5 pkt. karnych,  

 zejście luzaka lub powożącego 10 pkt. karnych,  

 przewrócenie pojazdu – 20 pkt.,  

 pomylenie kolejności przeszkód  na parkurze – eliminacja,  

 naprawione pomylenie kolejności bramek w przeszkodzie maratonowej – 20 pkt. 

karnych,  

 nie naprawione pomylenie kolejności bramek w przeszkodzie maratonowej – 

eliminacja,  

 przekroczenie normy czasu – 1 pkt. karny za każde rozpoczęte  

5 sekund  

- w przypadku zgłoszenia powyżej 20 zaprzęgów w II nawrocie wystartuje 10 najlepszych 

zaprzęgów lub wszystkie, które pokonały 

 I nawrót bezbłędnie. 

9. Sprawy organizacyjne:  

- Memoriał Dyr. T. Czermińskiego zostanie rozegrany dla zaprzęgów parokonnych  

- w zawodach mogą startować zaprzęgi jednokonne które będą miały osobną 
klasyfikacje 

- zaleca się używanie bryczek maratonowych lub maratonowi-treningowych 

- zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach 

- bryczki przed startem będą mierzone – rozstaw kegli - o 30 cm szerszy od rozstawu kół 

- dokumentacja : paszporty hodowlane, oświadczenia o własnej odpowiedzialności do 

podpisania w sekretariacie zawodów 

- mogą startować juniorzy od 16 roku życia pod warunkiem dostarczenia zgody rodziców 
i jazdy z luzakiem pełnoletnim,  

- Konie  mogą  startować maksymalnie 2 razy-pod warunkiem zmiany powożącego   

wpisowe 30,00 zł od startu . 

 

Nagrody – puchary dla 3 pierwszych zawodników w parach i w pojedynkach , flo dla 

wszystkich startujących, możliwe nagrody rzeczowe. 

W Memoriale Dyrektora Tadeusza Czermińskiego dla zwycięzcy nagroda przechodnia 

ufundowana przez rodzinę, oraz półroczny źrebak konik polski ufundowany przez PRH 

Gałopol 
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