
SPECJALNE ZAWODY TOWARZYSKIE 

 

 

 

 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
 

 

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. 
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:  17-20 CZERWCA 2021, 08:00 

3 Miejsce zawodów:  Hipodrom Sopot 

4 Warunki techniczne:  Parkur  kwarcowy 105 x 60, rozprężalnia kwarcowa 70x30 

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu: NORDAMBULANSE 

6 Osoby oficjalne:  

Sędzia Główny: WERONIKA FILIPIAK 

Sędzia WZJ (wyznaczony przez POM ZJ): MAŁGORZATA CHAJĘCKA 

Członkowie: EWA PORĘBSKA GOMÓŁKA 

Szef Komisarzy: SYLWIA BOGACZ 

Gospodarz Toru: ARKADIUSZ WECKWERT  

Lekarz weterynarii: ANDRZEJ OKOŃSKI 

Kowal zawodów: ADAM HEBEL 797  087 222  

Szef Stajni: 

 

JOANNA MATYJEK MACHOLLA  604 909 910 

 

7 Otwarcie Księgowości:  PROŚBA O ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE 

8 Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ 

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



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

10 Na zawody przyjmujemy tylko uprzednio zakwalifikowane pary,  ZGODNIE Z REGULAMINEM CSIO Sopot Young Stars 

http://csio.sopot.pl/pl/csi-yh/o-young-stars/ 

 

11 ZGŁOSZENIA BĘDĄ AKCEPTOWANE POD WARUNKIEM PRZEDPŁATY 
W WYSOKOŚCI – 300 ZŁ przelewem na konto 

12 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: YS_nazwisko_zawodnika_koń 

13 Wszystkie Konie będą stały w stajniach namiotowych, organizator zapewnia słomę na pierwsze ścielenie 

14 Program zawodów: zgodnie z tabelą poniżej 

15 Nagrody:  zgodnie z Regulaminem CSIO Sopot Young Stars 

 

16 Opłaty:  

Udział w zawodach wraz z opłatą za boks: 500 zł 

Prąd do koniowozu: 

80 zł za dzień 

W przypadku podłączenia się do zasilania bez 
uprzedniego zgłoszenia tego faktu Organizator 
pobierze stosowne opłaty w podwójnej 
wysokości. 

Opłaty dodatkowe (siano, słoma, trociny itp.) Zgodnie z obowiązującym cennikiem  

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  

 

18 Noclegi we własnym zakresie 
 

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. 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

21 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

22 Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

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

24 Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy. Kara w wysokości 500zł za 
niedostosowanie się do tego zapisu. 

25 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu: 27.05.2021, kor. 09.06 

26 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otwarcie Stajni 

środa 16.06 

12:00 
• Kontrola stanu zdrowia koni – przy bramie wjazdowej od 12:00 
• Zamknięcie list startowych A1, A2, losowanie automatyczne 19:00 
• Familiaryzacja na placu głównym  20:00 – 20:15 
• Losowanie zawodnika CSIO do konkursu specjalnego nr 5 

czwartek 17.06 
Po opublikowaniu listy 
startowej CSIO 140 cm 

• Zamknięcie listy startowej C/Dbis, losowanie automatyczne 19.00 
• Godziny treningów będą podawane na bieżąco, w zależności od dostępności aren i hal.  
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Konkurs nr 5  
Zwykły 
(238.2.1) 
Specjalny 
 

W konkursie tym, wynikiem będzie suma punktów karnych i czasów przejazdu zawodnika 
Young Stars, oraz wylosowanego zawodnika CSIO startującego w piątkowym konkursie 140 
cm CSIO. W przypadku, kiedy zawodnik CSIO nie ukończy konkursu (eliminacja, rezygnacja 
itp.) do wyniku zawodnika YS zostanie doliczonych 10 punktów karnych oraz optymalny czas 
przejazdu wynikający z planu parkuru. 
Każdy z zawodników Young Stars startujący w tym konkursie wylosuje swojego „Partnera”  
spośród 10 zawodników CSIO 5 * Sopot wyłonionych przez Organizatora. Dodatkowo 
zostanie wylosowanych 5 zawodników rezerwowych, aby mogli oni zastąpić zawodników 
którzy wycofają się z konkursu w piątek przed startem. 

Konkurs nr 6 
Zespołowy 

W konkursie tym wystartuje 6 zespołów składających się z 4 zawodników, 2 zawodników z 
grupy A1 plus 2 zawodników z grupy A2. Zespoły zostaną wyłonione w drodze 
wcześniejszego losowania. 

Czwartek 

Wspólne oglądnie parkuru kuce A1 i A2  

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

1. Kuce A1 Na styl jeźdźca 65 cm 08.00 Wszyscy, którzy ukończą przejazd flo u 
komisarza 

2. Kuce A2 Na styl jeźdźca 80 cm kolejno Wszyscy, którzy ukończą przejazd flo u 
komisarza 

Piątek  

Wspólne oglądnie parkuru kuce A1 i A2  

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

3. Kuce A1 Dwufazowy 
(274.1.5.3)  
PRZEBIERANY 

70 cm 08.00 6 par, 3 puchary, 6x nagrody rzeczowe ; 
plus 3 nagrody specjalne za przebranie 

4. Kuce A2 Dwufazowy 
(274.1.5.3)- 
PRZEBIERANY 

85 cm kolejno 6 par, 3 puchary, 6x nagrody rzeczowe;  
plus 3 nagrody specjalne za przebranie 

5. Kuce C/Dbis Zwykły 
(238.2.1) 
Specjalny 

90/100cm kolejno 6 par, 3 puchary, 6x nagrody rzeczowe; 

Sobota 

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

6. Kuce A1 + A2 Konkurs 
Zespołowy 
(264) 

65/80cm 11.00 3 zespoły, nagrody i puchary dla 
zwycięskiej drużyny 

Niedziela 

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

7. C/Dbis Z Jokerem 90/100cm Po PN 6 par, 3 puchary, 6x nagrody rzeczowe; 
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(264+264.9.2)  

 


