
REGIONALNYCH ZAWODACH W SKOKACH I 
UJEŻDŻENIU 

 CIELICZANKA 2021 

 
 
 
 

1. Organizator MKS „Sprząśla” 
2. Miejsce zawodów MKS „Sprząśla”,  Cieliczanka 10 
3. Termin 28-29.08. 2021 r. 
4. Uczestnicy Zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ /PZJ oraz niezrzeszeni. 
5.Komisja sędziowska -sędzia główny                           -  Sławomir Lasota 
 -sędziowie ujeżdźenia              -  Ksenia Samsel , Małgorzata Gorczyca  
 -gospodarz toru                         -  Agnieszka Kąska 
 -delegat sędziowski PdlZJ        -  Agnieszka Wasiluk 

-sędzia                                        - Izabela Siniło 
- komisarz                                  -  Konrad Sewestian 

- weterynarz                           - Natalia Wieremiejewicz 
 
 
6.Obsługa medyczna 

-sędziowie pomocniczy, komisarze  -  funkcje i obsady rotacyjne 
W pracach komisji uczestniczyć będą sędziowie praktykanci 
Zespół Ratownictwa Medycznego 

7.  Termin zgłoszeń 26.08.2021r.  Zgłoszenia tylko przez panel  WWW.zawodykonne.com 

 

Rezerwacja boksów tylko telefonicznie 503077600 

 
8.  Program zawodów  
28.08.2021 r. 
SOBOTA 

 
 

Godz.    7:30 - odprawa techniczna 
godz.     8:00 - rozpoczęcie konkursów ujeżdżenia: 

Konkurs nr 1A 
konkurs nr  2A       
konkurs nr  3A                                 

- kl. L-1 konkurs otwarty 

- kl. L-1 

-kl. L-2 
       konkurs nr  4A 

konkurs nr  5A 
konkurs nr  6A 
konkurs nr  7A 
  

 

- kl.  P -1                                                       

- kl. P-3 
- kl.   N-6                                            

- kl.  C-2 

                                                       
                                               
 

godz.  14.00 - rozpoczęcie konkursów skoków: 
 
 

    konkurs   nr  1B 

    konkurs nr 2B 

    konkurs nr 3B 

 - „Baby” , wysokość 60 cm-konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art.238.1.1) 

- kl. LL  -  konkurs zwykły                                                   (art.238.2.1) 
- kl. L     -  konkurs zwykły                                                   ( art. 238.2.1) 

    konkurs nr   4B 
    konkurs nr   5B 

- kl. P     -  konkurs zwykły                                                   (art. 238.2.1) 
- kl. N    -  konkurs zwykły                                                   (art. 238.2.1)   

 
29.08.2021 r. 
NIEDZIELA 

 

godz.    10.00 - odprawa techniczna 
godz.    11.00 - rozpoczęcie konkursów skoków: 

konkurs nr   6B  
konkurs nr   7B 

    konkurs nr   8B 
    konkurs nr   9B 

-„Baby”, wysokość 60 cm-konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art.238.1.1) 
- kl. LL  - konkurs dwufazowy                                                        (art274.1.5.1) 
-kl.  L  - konkurs dwufazowy                                                           (art. 274.5.6)   
-kl.  P - konkurs dokładności z natychmiastową rozgrywką        (art.238.1.2 /245.3) 

http://www.zawodykonne.com/


    konkurs nr  10B   -kl. N -  konkurs zwykły                                                                  (art. 238.2.1)   
 

 
 

 
 

 

  

  
 
 
 
 

 
Konkursy rozgrywane będą przy minimum 2 zgłoszonych zawodnikach 

Wyniki wszystkich konkursów ujeżdżenia i 
skoków zaliczone będą do rankingu 

Jeździeckiej  Ligi Podlasia 2021. 

 
 
   9.  Place konkursowe i rozprężalnia 

 
- podłoże piaszczyste 

 
   Parkur  wyposażony w kłódki atestowane. 
 
10.  Nagrody : puchary i statuetki zwycięzcom konkursów, medale, plakietki, flot’s, upominki. 
       
11. Sprawy organizacyjne: 

 wysokość wpisowego - 100zł od konia za każdy dzień zawodów(w tym opłata antydopingowa ) 

 opłata za boks - 60zł za każdy  dzień zawodów. 

 wysokość startowego: 

 konkursy ujeżdżenia:  w kl. L - 20zł, w kl. P - 25zł, w kl. N - 30zł w kl. C -35zł 

 konkursy skokowe: w kl. LL - 20zł, w kl. L - 25zł, w kl. P-30zł, w kl. N - 35zł 
 (startowe w całości przeznaczone na nagrody) 

  

Obowiązują wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w 

związku z Covid - 19 z dnia 20/05/2021 

 

    Zaświadczenie lekarskie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 rż. oraz zawodników 

pomiędzy 21 a 23 rż. może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 

       Zaświadczenie dla zawodników pow. 23 rż. wydaje lekarz specjalista w dziedzinie 

medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 

specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS. 
 

Opłaty należy  uiszczać  bezpośrednio po przybyciu na zawody. 
 

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. 
Z obowiązku tego zwalnia tylko ważna przyczyna losowa uniemożliwiająca przybycie na zawody 
zgłoszonych koni i zawodników. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po wyznaczonym terminie 
powodujące konieczność poprawek na listach startowych mogą być dokonane po uzgodnieniu z 
organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za 
każdą 

 
- Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ. 
- Wymagane są aktualne dokumenty identyfikacyjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni.   
  Konie nie posiadające ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren zawodów. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 

czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach. 
- Zawody odbywają się zgodnie z zasadami i regulaminami PZJ oraz regulaminem Jeździeckiej 
   Ligi Podlasia 2021. 
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprzą-
śla”i partnerów zawodów podanych danych osobowych w celach: 
- informacyjnych,  
-marketingowych, 
- promocyjnych, 



- monitorowania jakości usług. 
Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę: 
- na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, 
- użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych syste-
mów wywołujących przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” oraz partnerów zawodów dla ce-
lów marketingu bezpośredniego. 
 Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ. 
 

   ZAPRASZAMY                                    ZARZĄD 

                                            

                                                                                               MKS  „SPRZĄŚLA” 

Zatwierdzono: 

Kolegium Sędziów PdlZJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


