
 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE HALOWYCH ZAWODÓW REGIONALNYCH I 

TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  1-2.03.2014r. 

 
 1. ORGANIZATOR:    Klub Jeździecki  PARTYNICE,  

Ośrodek Sportów Konnych  MICHALSCY 

UNICASE 

 

 2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice 

ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

 3. TERMIN:    01-02.03.2014r. 

 

 4.KATEGORIA:    Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody 

 

 5. WARUNKI TECHNICZNE:  Hala konkursowa ( 36 x 72 )  podłoże piasek kwarcowy  

 i rozprężalnia (20 x 60), podłoże piasek kwarcowy 

6. ŁĄCZNA PULA NAGRÓD: 25000zł w tym nagrody rzeczowe.  
 

 7.Gospodarz toru:  Szymon Tarant 

                                 Jacek Pękalski 

 

 8. Komitet Organizacyjny: Dyrektor Zawodów:  Mateusz Michalski 

      Lekarz Weterynarii: Przemysław Różycki 

9. Sędziowie: 

Sędzia główny : Elżbieta Strzeszewska 

     Sędziowie: Zofia Falioska 

Eliza Skórczyoska 

Krzysztof Ksztoo 

 10. Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ 

 

 11. Udział:   Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ.  

Liczba zawodników: bez ograniczeo 



 

 

 12. WARUNKI UDZIAŁU: 

  a) zawodnicy – na koszt własny, 

  b) luzacy – na koszt własny, 

  c) konie – koszt transportu pokrywają delegujący. 

 

 13. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyład w terminie do dnia:  25.02.2014r. 

Na adres mailowy: hipponaliacup@gmail.com 

  

Rezerwacja boksów na adres mailowy hipponaliacup@gmail.com: do dnia: 18.02.2014r.  

Rezerwacje akceptowane wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem wpłaty na konto: 

Klub Jeździecki Partynice  

ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 

42 1140 2017 0000 4402 1302 0203 

14. OPŁATY STARTOWE: 

Konkursy nr 1,2, 7, 8 – 40zł 

Konkursy nr 3, 9 – 40zł 

Konkurs nr 4 Speed&Music - 80zł 

Konkurs nr 5 - 60zł 

Konkurs nr 6 BINGO - 100zł 

Konkurs nr 10 - 50zł 

Konkurs nr 11 GRAND PRIX - 120zł 

 

Opłat należy dokonad w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

Bez dokonanych wpłat zawodnicy oraz konie będą skreślani z list startowych. 

Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż w/w terminie  

pobierana będzie opłata w wysokości 20zł. 

Organizator zastrzega sobie możliwośd nie przyjęcia koni  zgłoszonych po terminie. 

 

 BOKSY: 

 220zł od piątku 28.02 do niedzieli  od godz.14 – stajnia namiotowa 

 70zł / dzieo – stajnia letnia - zewnętrzna 

Pierwsza standardowa wyściółka (słoma) – w cenie.  

Istnieje możliwośd wyścielenia boksów trocinami – dopłata 50zł / balot 

OPŁATY ZA BOKSY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI 

POZOSTAŁE: 

Podłączenie koniowozu do prądu – 100zł / zawody 

 

 15.DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

Wymagana dokumentacja koni: 

 Konie muszą posiadad aktualne szczepienia, aktualną licencję.Bez w/w dokumentów konie nie będą 

dopuszczone do startu.  

Dokumentacja dla klubów i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego 

 



 

 

 

 16.RÓŻNE: 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 

 Listy startowe będą do wglądu: 28.02.2014r. na stronie tarantevents.pl swiatkoni.pl oraz na facebooku. 

 Kluby zgłaszające powyżej 10 koni otrzymają 20% rabatu na opłaty startowe.  

 Pierwsza 5 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w rankingu PZJ otrzyma 50% rabatu na opłaty startowe. 

 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH,  

INFORMACJĘ O TYM FAKCIE NALEŻY PODAD NAJPÓŹNIEJ DO  27.02.2014r. 

 

17. PROGRAM ZAWODÓW: 

SOBOTA 1.03.14 

Konkurs nr 1 – LL 

seria A ( 70 - 80cm) KUCE dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

seria B (do 90cm) dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

seria C (zawody towarzyskie)  dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

Konkurs nr 2 - L  

Seria A do 100cm dwufazowy art.274.5.3 

 Seria B (zawody towarzyskie) do 100cm dwufazowy art.274.5.3 

Konkurs nr 3 - P z jokerem art.269 

Konkurs nr 4 - Speed & Music – N1 z wyborem trasy art. 271 (kwalifikacja do GP) 

Konkurs nr 5 – C zwykły zwykły art.238.2.1 (kwalifikacja do GP) 

Konkurs nr 6 – Bingo* (od 130cm) (kwalifikacja do GP) 

 

NIEDZIELA 2.03.14 

Konkurs nr 7 - LL seria A ( 70 - 80cm) KUCE dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

                              seria B (do 90cm) dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

Konkurs nr 8 - L zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 9 - P zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 10 - N dwufazowy art.274.5.3 

Konkurs nr 11 - GRAND PRIX HIPPONALIA CUP - C1/C1 dwunawrotowy bez rozgrywki  

Art. 273/2.2/3.3/4.3. 

 art. 2.2 – w II  nawrocie startuje pierwsza 10 z I nawrotu 

 art. 3.3 – I nawrót dokładności, II zwykły bez rozgrywki 

 art. 4.3 – zawodnicy są klasyfikowani wg sumy punktów karnych po dwóch nawrotach i czasem 
uzyskanym w drugim nawrocie. 

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodow 
 



 

 

*BINGO:  
W konkursie Bingo każdy zawodnik może startowad na jednym koniu.  
W konkursie wystartuje maksymalnie 12 zawodników.   
W przypadku większej liczby zgłoszeo kwalifikacje do startu uzyskają zawodnicy według klucza:  

 6 najlepszych zawodników rankingu PZJ (stan dostępny w na stronie www.pzj.pl ) spośród 
zgłoszonych 

 2 dzikie karty organizatora  

 2 ze zgłoszonych najlepszych z konkursu nr 4 N1 -Speed&Music (liczą się wyniki zawodnika).  

 2 ze zgłoszonych najlepszych z konkursu nr 5 C (liczą się wyniki zawodnika).  
 

W przypadku zajęcia czołowych lokat w konkursie nr 4 i 5 przez zawodników z czołówki rankingu  
lub rezygnacji ze startu do konkursu kwalifikują się kolejni.   
 
Regulamin konkursu będzie dostępny w loży sędziowskiej przy okazji losowania kolejności startów. 

Kolejnośd startów w konkursie będzie losowana przed rozpoczęciem konkursu. 
 

KWALIFIKACJA DO KONKURSU GRAND PRIX: 
Czynnikiem kwalifikującym do konkursu Grand Prix jest start w konkursie 4, 5 lub 6. Kwalifikacje zdobywa 
zawodnik. 
 
 

 18. NAGRODY: 

 I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce 

Konkursy nr 1 i 2 Nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 3 P 300zł 200zł 100zł  
Konkurs nr 4 N1 
 Speed & Music 

2000zł 1000zł 500zł 200zł 100zł  

Konkurs nr 5 C 400zł 300zł 200zł 100zł 50zł  

Konkurs nr 6 
BINGO 

3000zł 
Nagrody 
rzeczowe 

Nagrody 
rzeczowe 

 

Konkursy nr 7 I 8 Nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 9 P 300zł 200zł 100zł  

Konkurs nr 10 N 400zł 300zł 200zł 100zł 50zł  
Konkurs nr 11 
GRAND PRIX 

3000zł 2000zł 1000zł 500zł 250zł 100zł 

 

Pula nagród nie została jeszcze zamknięta. O ewentualnym jej powiększeniu będziemy informowad na 

bieżąco poprzez stronę www oraz facebooka. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród o 50%, jeżeli  w konkursach  4 i 10 weźmie 

udział mniej niż po 15 koni, a w konkursie nr 5 mniej niż 10. 

 

Dodatkowo zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymają specjalne zaproszenia na 

imprezę HIPPONALIA 2014 – Stadion Wrocław 5.04.14  

dla siebie i osoby towarzyszącej wraz z miejscem przy „Stoliku Zwycięzców” 



 

 

20. HOTELE 

 

 HOTEL Bacero *** 

700m od terenu zawodów 

hotelbacero.com.pl 

ul. Ołtaszyoska 10  

53-034 WROCŁAW  

Tel. 71 339 75 50 

  

Rezerwacja na hasło: Hipponalia Cup 
 

 

  

21. PUBLICZNOŚD 

Nasze zawody są przedsmakiem wielkiego wydarzenia, które już na stałe wpisało się w społecznośd 

jeździecką. Hipponalia bo o nich mowa, to cykliczna, integracyjna impreza środowiska jeździeckiego.  

Ostatnia, trzecia już edycja tego wydarzenia cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród zawodników, 

trenerów i właścicieli firm z branży jeździeckiej i nie tylko! W atmosferze dobrej zabawy uczestnicy będą 

mieli okazję poznad  się wzajemnie i jeszcze bardziej zintegrowad środowisko polskiego jeździectwa. 

 
 

Z okazji zawodów przygotowaliśmy liczne konkursy i loterie dla publiczności. Kibice na zawodach będą 

mieli okazję zdobyd atrakcyjne nagrody, a wśród nich zaproszenia na opisaną wyżej imprezę  

HIPPONALIA 2014, która odbędzie się już 5 kwietnia na Stadionie Miejskim we WROCŁAWIU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

 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 byd zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może byd 

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

 

 I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startu w zawodach, dobro konia musi stad ponad 

wszelkimi innymi 

 wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

 

 II. Konie i jeźdźcy muszą byd 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. 

 

 III. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 

powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeostwo także podczas podróży 

powrotnej z zawodów. 

 

 IV. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom staranną opiekę po zakooczeniu zawodów, a 

także humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 

weterynaryjnej obrażeo odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności  dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

  

 

Propozycje zatwierdzone przez  

Dolnośląski Związek Jeździecki 

data: 23.01.2014 

 


