
      PROPOZYCJE  

     Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody 

   Glinik Zaborowski 19-21.04.2013R. 

Zawody te rozgrywane są razem z zawodami ZO1* podczas których będą rozgrywane 
konkursy klasy N, C, C1,CC. 

 
1. Organizator:  Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim 

www.uchwatteam.pl  tel. (17)2763-466 
Komitet Organizacyjny – dyrektor Włodzimierz Uchwat 604 096 641 

2. Termin zawodów: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 19-21.04.2013r. 
3. Termin zgłoszeń: do  15.04.2013 (poniedziałek)  - ZMIANY, REZYGNACJA do 17.04.2013 

zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax,   poczta, poczta elektroniczna, 
itp.). Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy 
osoby zgłaszającej. Fax/Tel: 17 27 634 66, kom. 604 096 641 
 e-mail: uchwat@uchwat.pl , Glinik Zaborowski 181, 38-100Strzyżów. 

4. Miejsce zawodów: JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów, plac piaskowy      
z flizeliną 47m X 80m, rozprężania piaskowa z flizeliną 40m x 40m i 
20m x 50 m(HALA).   

5. Uczestnicy:  Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. 
Paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe 
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda 
rodziców. 

6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny  -  Zbigniew Sokół  
Sędzia WZJ  - Maria Łucja Śmietana 
Sędziowie  - Bożena Gnacy, Aleksander Cyran,  

    Paweł Malinowski 
Sędziowie III klasa - Magdalena Kryczka 
Lekarz Zawodów -  Waldemar Kalinowski 
Gospodarz Toru -  Szymon Tarant 

7. Oferta:   Przeszkody firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat 
ZAWODNIKÓW, LUZAKÓW, TRENERÓW, WŁAŚCICIELI KONI ZAPRASZAMY NA: 

 W CZWARTEK:  RIDERS PARTY W GÓRNEJ ALTANIE GRA DJ    TIESTO OD 21.oo 
 W PIĄTEK:  BEZPŁATNY WYJAZD DO PARKU WODNEGO DO STRZYŻOWA (basen 

wynajęty przez organizatora tylko dla uczestników zawodów)(WWW.CSTR.PL) OD 
GODZINY 20.00 DO 22.00 (PROSIMY JEDYNIE O ZABRANIE STROJÓW KĄPIĘLOWYCH ) 

 W SOBOTĘ: KOLACJĘ INTEGRACYJNĄ Z MUZYKĄ OD GODZINY 20.00 W ALTANIE 
Z GRILLEM. 

 W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW CZYNNA LOŻA VIP cennik w załączniku. 
 Noclegi MIDAS, Strzyżów ul. Słowackiego 17 27 64 777 (ok.5km) 
 HOTEL OENiP , Czudec ul. Rzeszowska Tel. 17 2760 672 (ok.10 km) 
 HOTEL „SIEDLISKO JANCZAR” w Pstrągowej Tel. 697452885(ok.13km) 
 Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów! 

 
 



8. Opłaty:   a) 300 zł/ koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie 
b)  200 zł/koń/zawody bez boksu (3 dni startów) 
c) 250 zł/ koń/ zawody z boksem (2 dni startów) 
d) 150 zł/ koń/ zawody bez boksu (2 dni startów) 
e) 100 zł/koń/ 1 dzień startu (bez możliwości zamówienia boksu) 
e) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów 
f) zgłoszenia nie wycofanie do 17.04.2013 są  jednoznaczne z 
przyjęciem zobowiązania do zapłaty 
Ilość ograniczona (60 szt.) 
75 zł –podłączenie koniowozu do prądu 

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. 
10.  Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo 
11. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 
14. Program zawodów: 

Piątek 19.04.2013 
12.00  
Konkurs nr R1 klasy L zwykły, art.238.2.1 
Konkurs nr R2 klasy P zwykły, art.238.2.1 
Uwaga! Ten sam parkur dla każdego konkursu. (tylko zmiana wysokości) 
Sobota 20.04.2013r. 
9.00 
Konkurs nr R3 klasy L dwufazowy, art. 238.5.3 
Konkurs nr R4 klasy P dwufazowy, art. 238.5.3 
Uwaga! Ten sam parkur dla każdego konkursu. (tylko zmiana wysokości) 
Niedziela 21.04.2013r. 
8.00 
Konkurs nr R5 klasy L o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art.269.5 
Konkurs nr R6 klasy P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art.269.5 
Uwaga! Ten sam parkur dla każdego konkursu. (tylko zmiana wysokości) 
GODZINY ROPOCZĘCIA KONKURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. SZCZEGÓŁOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA 

KONKURSÓW, LISTY STARTOWE, WYNIKI DO WGLĄDU NA www.uchwatteam.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie 
poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze 
uwzględniany  
w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi 
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu. 
 
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział  
w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających 
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. 
 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny 
podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni  
i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. 
 
IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych 
na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
 
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy 
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” 
oraz Uchwat Team 

 
serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na 

zawody do Glinika Zaborowskiego. 
 

więcej na www.uchwatteam.pl 
 


