
  

ZAWODY REGIONALNE  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

IV eliminacja JumpOFF 
2020/2021 

06-07 MARCA  2021 
 

Wszystkie konkursy REGIONALNE – obowiązują licencje WZJ/PZJ 
 

W związku z obostrzeniami związanymi z COViD tj. przede wszystkim z koniecznością ograniczenia 
kontaktów prosimy o dokonywanie wpłat za zawody przelewem na konto Hipodromu. 

PKO BP Nr konta: 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353 
 

Opłata powinna być dokonana przed zawodami i zawierać: 
- wpisowe 
- startowe 

- opłatę za boks, gdy konieczny 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością tel. 725 857 000, e-mail 

ksiegowosc@hipodrom.sopot.pl 

1 Organizator:  HIPODROM SOPOT SP. Z O.O 

2 Data i godzina rozpoczęcia:  06-07 MARCA 2021, 08:00 

3 Miejsce zawodów:  Hala Pomarańczowa Hipodrom Sopot 

4 Warunki techniczne:  Parkur  kwarcowy 83 x 38, rozprężalnia kwarcowa 48x25 

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu: NORDAMBULANSE 

6 Osoby oficjalne:  

Sędzia Główny: LESZEK PAWLAK 

Sędzia WZJ (wyznaczony przez POM ZJ): MAŁGORZATA CHAJĘCKA 

Członkowie: ZOFIA GÓRSKA 

Komisarz: JOANNA MATYJEK-MACHOLLA 

Gospodarz Toru: KRZYSZTOF KIERZEK  

Lekarz weterynarii: GRZEGORZ CHAJĘCKI 

Kowal zawodów: ADAM HEBEL – DYŻUR TELEFONICZNY 797  087 222  

Szef Stajni: 

 

JOANNA MATYJEK MACHOLLA 604 909 910 

 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

7 Otwarcie Księgowości:  09:00 do 30 minut po zakończeniu ostatniego konkursu 

8 Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ 

9 Zgłoszenia i listy startowe: 
 https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia 

10 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni:  

z boksem nie później niż do niedzieli poprzedzającej zawody (po tym terminie nie gwarantujemy miejsca w stajni) 

bez boksu do godziny 12 do środy poprzedzającej zawody 

 ZGŁOSZENIA „Z BOKSEM” BĘDĄ AKCEPTOWANE POD WARUNKIEM 

PRZEDPŁATY W WYSOKOŚCI – 300 ZŁ przelewem na konto 

11 
Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem (nr konta):  

PKO Bank Polski S.A.O/POB 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353   

z dopiskiem: nazwisko_zawodnika_koń 

12 
Ilość boksów ograniczona: ilość ograniczona, o przydziale stajni decyduje organizator 

13 
Wielkość boksów w stajniach: stare stajnie stajnia nr 1 – 3,5mx2,8m;  stajnia nr 2 2,5mx3,15m;  stajnia nr 3 – 
2,65mx3,15m;  stajnia nr 5 3,75mx2,8m;  stajnia nr 6 i 7 3,10mx3,15m. Nowe stajnie boksy minimum 
3,0mx3,0m. Niektóre stajnie mogą być wyłączone z użytkowania podczas zawodów. 

14 Program zawodów: zgodnie z tabelą poniżej 

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

startowego od wszystkich zawodników.  

Kuce, miniLL, LL, L licencyjny – flo, 
L, P, N, C, CC do podziału 100% ze startowego, flo, puchary; 
 

DEKORACJE NIE ODBĘDĄ SIĘ. PUCHARY I FLO DO ODBIORU U KOMISARZA 

 
W konkursach dokładności zawodnicy otrzymają pamiątkowe flo przy zjeździe z parkuru;  



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

16 Opłaty:  

Boksy: 
nowe stajnie 400zł (ilość ograniczona, o 
przydziale stajni decyduje organizator), stare 
stajnie 300zł, dodatkowy dzień 100zł 

Konkursy: 
wpisowe za 1 dzień:  – 75 zł; startowe – zgodnie 
z klasą konkursu; 

Zmiany na listach: 20 zł od konia po akceptacji Sędziego Głównego 

Zgłoszenie po terminie 50 zł od konia 

Prąd do koniowozu: 

60 zł za dzień 

W przypadku podłączenia się do zasilania bez 

uprzedniego zgłoszenia tego faktu Organizator 

pobierze stosowne opłaty w podwójnej 

wysokości. 

Jednorazowa lic. PZJ dla konia: zgodnie z przepisami PZJ 

Opłaty dodatkowe 20zł siano, 15zł słoma, 80zł trociny 

Uzupełnianie bazy danych w platformie zawodykonne.com po terminie zgłoszeń , np. brak numeru PZJ 
konia, zawodnika, nazwa konia, nr paszportu, rok urodzenia itp. 10zł od wpisu (nie dotyczy badań 
lekarskich). Doliczone do rachunku za zawody.  

 

 

17 
Zwroty opłat a wycofanie z zawodów:  

• Wycofanie do 09:00 w niedzielę poprzedzającą zawody – zwrot opłaty za boks, wpisowego i 
startowego 

• Wycofanie po 09:01  w niedzielę poprzedzającą zawody – zwrot wpisowego i startowego 

• Wycofanie mniej niż 48 h przed rozpoczęciem zawodów – zawodnik zostanie obciążony opłatą za 
boks i wpisowe. 

18 
Noclegi:  

• Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu, tel. 531 151 500 

• Hotel Bursztyn: www.hotelbursztyn.pl 

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, przeniesienia ich na halę oraz ich odwołania. 

W dwufazowych konkursach treningowych zawodnicy kończą przejazd po pierwszej fazie. 

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

transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

23 Konkursy zostaną rozegrane przy minimum   2 zgłoszonych koniach. 

24 
Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej: 21 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku 
zostaną one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów. 

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. Kara w wysokości 500zł za 

niedostosowanie się do tego zapisu. 

27 
Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu: 16.02.2021 

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.  

 
 

SOBOTA 08:00 

Nr Klasa Artykuł Rodzaj Startowe 

1. Kuce (do 50cm) 238.1.1 Dokładności 10 zł 

2. Mini LL KUCE (do 70cm) 238.1.1 Dokładności 10 zł 

3. Mini LL (do 70cm) 238.1.1 Dokładności 10 zł 

4. LL  238.1.1 Dokładności 10 zł 

5. L  274.1.5.3 Dwufazowy 20 zł 

6. P 274.1.5.3 Dwufazowy 30 zł 

7. N 238.2.1 Zwykły 40 zł 

8. C 238.2.1 Zwykły 50 zł 

9. CC 238.2.1 Zwykły 50 zł 
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NIEDZIELA 08:00 

Nr Klasa Artykuł  Startowe 

10. Kuce (do 50cm) 274.1.5.3 Dwufazowy  10 zł 

11. Mini LL Kuce (do 70cm) 274.1.5.3 Dwufazowy  10 zł 

12. Mini LL (do 70cm) 274.1.5.3 Dwufazowy  10 zł 

13. LL  274.1.5.3 Dwufazowy  10 zł 

14. L 274.1.5.3 Dwufazowy  20 zł 

15. P 238.2.1 Zwykły  30 zł 

16. N 238.2.1 Zwykły  40 zł 

17. C 238.2.1 Zwykły  50 zł 

18. CC 238.2.1 Zwykły  50 zł 

 
 
 
 
 

 
na zawodach obowiązują następujące zasady: 
 
1. Na całym terenie Hipodromu, także w przestrzeni otwartej, należy zasłaniać usta i nos. Z nakazu 
zwolnieni są tylko jeźdźcy w trakcie przejazdu / treningu / rozprężenia. 
 
2. Ekipa danego zawodnika może przebywać na Hali tylko podczas jego przejazdu. Po zakończeniu 
przejazdu należy natychmiast opuścić halę. 
 
3. Na rozprężalni mogą przebywać tylko zawodnicy (maks. 5 osób), zaś do każdego konia może być tylko 
jedna osoba dodatkowa (trener lub luzak lub rodzic). 
 
4. Podczas zawodów nie odbędą się dekoracje. Flo i Puchary do odbioru u komisarzy 
 
 
 
Prosimy o absolutne przestrzeganie zasad i obostrzeń obowiązujących w czerwonej strefie. Jednocześnie 
informujemy, że w razie kontroli odpowiedzialność poniosą osoby nie przestrzegające obostrzeń. 

 


