
     
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH 

I TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU 
 

W i n t e r  D r e s s a g e  C u p   
16-17 stycznia 2016 – edycja I 

 
1.  Organizatorzy:   Sopocki Klub Jeździecki  

2. Godzina rozpoczęcia:  08:00 (może ulec zmianie) 

3. Miejsce zawodów:   Hipodrom , Sopot ul. Polna 1. 

4. Warunki techniczne:  czworobok – plac kwarcowy (20x60), rozprężania - (48x25) 

5. Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

6. Osoby oficjalne  

Sędzia Główny:   Joanna Kruk  

Sędzia WZJ:  Zofia Górska  

Członkowie:   Łukasz Walter  

Komisarz:    do wyznaczenia 

Gospodarz Toru:   Krzysztof  Rafalak , 

Lekarz weterynarii:  Grzegorz Chajęcki 

Kowal zawodów:   Adam Czerwiński  

Dyrektor Zawodów :  

Marlena Gruca-Rucińska 602 759 295 

Małgorzata Pawłowska   606 693 344 

7. Otwarcie Księgowości:  od  09 do godziny po zakończeniu konkursów 

8. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ. 

9. Zgłoszenia:  

Zawody Regionalne : kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ.  

Wymagane dokumenty:  zgodnie z przepisami PZJ   

UWAGA : Aktualna licencja WZJ na 2016 r 

Licencje regionalne można wykupić : 

biuro PomZJ będzie czynne   
w trakcie najbliższych zawodów w Sopocie w następujących godzinach: 

8 stycznia (piątek) - 16.00-17.30 
9 stycznia (sobota) - 9.00-11.00 

10 stycznia (niedziela) -10.00-12.00 
W pozostałe dni licencje będą wyrabiane po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się z sekretarzem PomZJ p.Zofią Górską (tel.601642824) 

 

 

 

 

 



 

 

 

UWAGA : licencje ogólnopolskie -PZJ zawodników z roku 2015 zachowują ważność do 

końca lutego 2016 ( decyzja PZJ z dnia 21-12-2015 ) 

Zawody Towarzyskie : W konkursie towarzyskim mogą brać udział zawodnicy nieposiadający 

licencji, obowiązują ważne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego, zgoda 

rodziców dla nieletnich oraz ubezpieczenie NNW. 

 

10. Zgłoszenia i rezerwacja boksów :   

Zgłoszenia do 13 stycznia 2016 ( środy poprzedzającej zawody ) do godz. 21.00 

HTE Marketing Jacek Ryczywolski  mail :   ryczywolski@interia.pl 

__________________________________________________________ 

  

Boksy : Rezerwacja i opłata za boksy – Hipodrom Sopot : hipodrom@sopot.pl     

Nr tel. 607 571 997 

Opłata za boksy :   Sopocki Klub Jeździecki  BANK PeKaO S.A. I o/Gdańsk  

77 1240 1242 1111 0000 1588 1395 

11. Limit koni, decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem.  

13. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana. 

14. Ilość boksów ograniczona – decyduje kolejność wpłat na konto 

15. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.  
 

Opłaty  

Wpisowe     na konto Sopockiego KJ  

Sopocki Klub Jeździecki BANK PeKaO S.A. I o/Gdańsk 77 1240 1242 1111 0000 1588 1395 

Wpisowe:   100 zł za dzień, 150 zł za dwa dni – tylko przy wpłacie z góry  

Boksy:   nowe stajnie 250zł,  stare stajnie 200zł  

Trociny:   50 zł za paczkę  

Prąd do koniowozu: 60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem.  

Zmiany na listach:  30 pln od konia.  

 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ryczywolski@interia.pl
mailto:hipodrom@sopot.pl


 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW 

 
SOBOTA:       NIEDZIELA:  

 
Listy startowe : www.htezawody.pl 
Wyniki on-line :  www.htezawody.pl 

 

Dekoracje po zakończeniu konkursów  
W konkursach Towarzyskich – wspólna klasyfikacja kucy i dużych koni 

W pozostałych konkursach – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Nagrody : przewidziane są flots i puchary dla zwycięzców oraz nagrody rzeczowe. 

 
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów, w przypadku zbyt 
dużej liczby zgłoszeń starty limitowane zostaną do 1 dziennie. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
 Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego 
przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni 
musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 
 Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. 
Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu. Konie i zawodnicy muszą 
być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. 
Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w 
razie złego traktowania konia. 
 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe 
przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, 
zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 
 Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
wymaganych szczepień oraz spokojnej starości. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego 
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Propozycje Zatwierdzone przez Pomorski ZJ 
W dniu  30 grudnia 2015 

 

Nr Klasa  Nr Klasa  

1. 1
. 
L - 1 
(towarzyski) 

 11 L – 2 
(towarzyski) 

ZT 

2.  L – 1  12 L – 3 ZR 

3. . P – 1  

(towarzyski) 

 13 P – 2 

(towarzyski) 

ZT 

4. . P – 1  14 P – 2 ZR 

5.  D -1   D - 2 ZR 

6. . N – 4  15 N – 5 ZR  

7. . N – 1 Kuce  16 N – 2 Kuce ZR Kuce 

8. . C – 1  17 C – 2 ZR 

9. . CC – 1  18 CC – 2  ZR 

10.  CC - 4  19 CC - 5 ZR 

11. . CS – 1  20 CS – 2 ZR 

http://www.htezawody.pl/
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