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1 Organizator:       Akademia Jeździecka J.J.Darboven 

2 Data i godzina rozpoczęcia: 31-08-2019 , godzina 10.00 

3 Miejsce zawodów: 
Akademia Jeździecka J.J. Darboven, Rumia ul. 

Stoczniowców 2a 

4 Warunki techniczne: 
PLAC KONKURSOWY -PODŁOŻE KWARCOWE,  ROZPRĘŻALNIA HALA 

PODŁOŻE KWARCOWE 

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu: Ad Trans 

6 

Osoby oficjalne:  

Sędzia Główny:   Stanisław Iskierko 

Sędzia WZJ (wyznaczony przez POM ZJ):   Leszek Chrystowski 

Członkowie:  Zbigniew Witkowski 

Komisarz:  Kinga Treczyńska 

Gospodarz Toru:  Mikołaj Sztandur 

Zabezpieczenie informatyczne  Zbigniew Witkowski  - Artur Wolański 786 127 110 

Kowal zawodów/ Lekarz weterynarii Nie dotyczy /zawody Towarzyskie 

Dyrektor zawodów: 

Dyrektor/kierownik zawodów: 

Dorota Formella 502513577 

Henryk Kozłowski – dyr. Cyklu i Mistrzostw 

7 Otwarcie Księgowości:  10.00  - Biuro Zawodów 

8 Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ i Regulaminem Pomorskiego Związku Jeździeckiego 
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9 Zgłoszenia i listy startowe: 
 balticcup.zawodykonne.eu,  Artur Wolański  - 786 127 110 i na 

panelu   zawodykonne.com 

10 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni/ do dnia: 30.08.2019 

 

Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem:  

Akademia Jeździecka J.J.Darboven 

ING Bank Śląski S.A. 

Numer konta: 96 1050 1764 1000 0090 3167 8221 lub w biurze zawodów 

12 Ilość boksów ograniczona: boksy  - koszt boksu za dzień 100 zł płatne do 29.08.2019 

13 Wielkość boksów w stajniach: 3,5 x 3,5 m 

 

14 Program zawodów:  w ramach cyklu „Baltic-Cup Pomorze Środkowe – 2019” 

 

 konkurs nr 1  Gry i zabawy – przejazd drążki i krzyżaki do 40 cm konkurs dokładności bez 

normy czasu 

 konkurs nr 2 kl. mini LL  do 60 cm,- dokładności z trafieniem w normę czasu 

 konkurs nr 3 kl. LL 70-80 cm,-  dokładności z trafieniem w normę czasu 

 konkurs nr 4 kl.  L 90-100 cm, -dokładności z natychmiastową rozgrywką 

 konkurs nr 5 kl. L1 100- 105 cm,- dokładności z rozgrywką 

Propozycje również  na stronie balticcup.zawodykonne.eu 

15 
Nagrody: Organizator wypłaca nagrody pieniężne w gotówce minimum na poziomie 100% środków zebranych ze 

startowego od wszystkich zawodników.  NIE DOTYCZY – PUCHARY ,FLO, NAGRODY RZECZOWE, BONY ŻYWNOŚCIOWE 

16 
Opłaty:  wpisowe za dzień zawodów:  ( UWAGA :  WPISOWE I STARTOWE ZA BALTIC CUP 120 zł plus 30 zł za udział w 

Mistrzostwach  ) 

17 Zwroty opłat a wycofanie z zawodów:  nie dotyczy 
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18 Noclegi: 

19 
Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, 

każdorazowo dosiadając konia. 

20 

Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia  

w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach  

na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

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

22 
Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 

transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

23 Konkursy zostaną rozegrane przy minimum       zgłoszonych koniach. 

24 Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej: 

25 Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym. 

26 Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy. 

27 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu: 
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28 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 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. 

 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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy 
oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże, 
pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

 Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej w przypadku 
leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 POMZJ i PZJ zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Regulamin zawodów BALTIC CUP : 
 

 Prawo udziału w klasyfikacji do rankingu o Puchar BALTIC-CUP 2019, rozgrywanego w ramach  zawodów 

Towarzyskich  mają wszyscy amatorzy i zawodnicy  zgodnie z przepisami WZJ (dla zawodów towarzyskich) . 
Uwaga: 

 W konkursach do rankingu nie będą  kwalifikowani  zawodnicy posiadający obecnie lub w przeszłości III klasę 

sportową i wyższą w konkurencjach : Skoki i WKKW. 
 

 W rozgrywanych  konkursach zawodnicy otrzymują punkty bonifikacyjne według niżej podanej punktacji, które na 

koniec rozgrywek będą przeliczone na punktację generalną. 
 

 Punktacja przejazdów: 
                                                        Punkty karne  - Punkty bonifikacyjne 
                                                                   0               -                   5 
                                                                 1 – 4           -                   4 
                                                                 4 -  8           -                   3 
                                                                 8 – 12         -                   2 
                                                                pow 12        -                   1 
                                                               

 

 Punkty do klasyfikacji generalnej będą sumowane z  zawodów w których zawodnik brał udział. / do klasyfikacji 

liczy się pierwszy przejazd zawodnika na danym koniu/ 
 Zawodnik może startować na dowolnej liczbie koni ale do klasyfikacji będzie liczony najlepszy jego przejazd. Jeżeli 

na kolejnym koniu uzyska on również, punkty bonifikacyjne to przechodzą one automatycznie na kolejnego zawodnika. 
 Podczas rozgrywanych zawodów konie mogą brać udział w trzech przejazdach  konkursowych. Dopuszcza się start 
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dwóch zawodników na jednym koniu- ale to nie powoduje zwiększonej ilości przejazdów, nadal obowiązują trzy  przejazdy 

zgodnie z podanym regulaminem zawodów. 
 W zawodach finałowych mogą wystartować  wszyscy chętni zawodnicy ale o punkty i zwycięstwo w klasyfikacji 

generalnej będą rywalizować zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 1 punkt bonifikacyjny.     
 Ilość punktów w konkursach finałowych liczona będzie podwójnie plus dodatkowo zostaną naliczone punkty premie 

za  1 miejsce – 10 pkt,  2miejsce – 8 pkt, 3miejsce – 6 pkt . 
 Zwycięzcą każdej z klas  będzie ten zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych 

uzyskanych w  przejazdach konkursowych oraz przejeździe finałowym. 
 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

       -     w konkursie gry i zabawy wszyscy zawodnicy wyjeżdżają do dekoracji. 
 w klasie mini LL –  przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany 

wynik do określonej  normy czasu w przejeździe finałowym. 

 w klasie LL –  przy takiej samej ilości zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany wynik do 

określonej  normy czasu w przejeździe finałowym. 

 w klasie L   - do punktacji liczy się każdy  przejazd podstawowy natomiast w przypadku  takiej samej liczby 

zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym. 

 w klasie L1-  do punktacji liczy się każdy  przejazd podstawowy natomiast w przypadku  takiej samej liczby 

zgromadzonych punktów o zwycięstwie decyduje czas rozgrywki w przejeździe finałowym. 
 

REGULAMIN MISTRZOSTW POMORZA 

 
Prawo udziału w zawodach mają wszyscy amatorzy i zawodnicy z godnie z przepisami WZJ ( dla zawodów towarzyskich). 

 

W konkursach nie będą sklasyfikowani zawodnicy posiadający III klasę sportową lub wyższą  w konkurencjach skoki i wkkw.  

 

Mistrzostwa zostaną rozegrane na parkurach Finału Cyklu Baltic Cup wg poniższych kategorii wiekowych : 

Seniorzy - ( powyżej 18 lat) -   wysokość przeszkód 100 - 105 cm 

Juniorzy - ( 16 – 18 lat ) - wysokość przeszkód  90 – 100 cm 

Juniorzy Młodsi ( 12 – 15 lat)- wysokość przeszkód  80– 90 cm 

Młodzicy ( 9 -12 lat ) - wysokość przeszkód  do – 60 cm 

 

Wiek zawodnika określany jest zgodnie z rokiem urodzenia. 

 

Klasyfikacja Mistrzostw : 
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wg powyższego regulaminu i zasad rozgrywania konkursów – zgodnie z propozycjami Baltic – Cup 2019 r. 

Trzy pierwsze pary – uhonorowane zostaną medalami, pucharami i flots ,   

Nagrody na zawodach :- flots- medale- puchary 

Opaty za zawody : 

- opłaty zgodnie z regulaminem Baltic Cup – 120 zł ( w tym wpisowe i startowe) oraz dodatkowa opłata 30 zł za udział w 

Mistrzostwach. 

- opłata za boks 80 zł /dzień 

 

Kontakt : Henryk Kozłowski -  785 758 899 , kozlowskihenryk.pomwzj@wp.pl 

 

                                                                                                    Z poważaniem. 

 

                                                                              Zarząd Pomorskiego Związku Jeździeckiego 

 

 

 

 

 

 


