
     IV Halowy Puchar Powożenia 2015 

   II Halowe Mistrzostwa Polski Amatorów 

 
 

                                                  07-08 .03.2015 
 
1. Organizator:  

Jeździecki Klub Sportowy JAGODNE 
WrocławskieTWK Partynice 

2. Termin: Sobota – niedziela 07-08 marca 2015 
3. Termin zgłoszeń Do 28.02.2015 

  hpp-d@wp.pl   UWAGA ! Istnieje możliwość wysłania 

zgaszenia SMS-em na numer 604 78 91 99. Należy podać 

dane zawodnika, koni, klub oraz kat.w której się startuje. 
 Informacje dotyczące zawodów. 

 Ireneusz Kozłowski tel; 604 789 199 

 
4. Miejsce zawodów: Wrocławskie Tory Wyścigów Konnych 

 Partynice Wrocław ul. Zwycięska 2 
 

5. Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ lub 
amatorzy.   
Uczestników nie zarejestrowanych w PZJ i WZJ 
obowiązuje: 
- aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do 
uprawiania jeździectwa 
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) 
- osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna 
aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 
 
.  Dla wyrównania szans wszystkich uczestników 
zawodów organizatorzy postanowili: 

- do wyniku konkursu ujeżdżenia zawodnika, który 
w swojej dotychczasowej karierze zdobył medal 
MP (kat. seniorów) będą doliczone10 pkt. (nie 
dotyczy MP Amatorów i  MPMK) 

- jeśli jakikolwiek zawodnik wystartuje w  HPP 
koniem, który w swojej dotychczasowej karierze 
zdobył medal MP to do jego wyniku próby 
ujeżdżenia będą doliczone 5 pkt. 

     -     jeśli zawodnik jest medalistą MP w kategorii     
           innej niż ta w której startuje na HPP do jego 
           wyniku zostanie doliczone 5 pkt 

mailto:hpp-d@wp.pl


 Halowe Mistrzostwa Amatorów  mogą brać udział 
tylko Ci zawodnicy, którzy w dotychczasowej karierze 
nigdy nie startowali w klasie C. HMA składa się 
dwunawrotowy Konkurs Derby i odbywa się tylko 
jednego dnia (niedzielę 8 marca 2015) 
 

 6. Komisja Sędziowska:        
     - Krzysztof Rembowski 

- Adam Markowski 
      - Ireneusz Kozłowski 

 
 

  
 
 

Zawody Towarzyskie są dla zawodników i koni nie 

posiadających licencji WZJ i są rozgrywane zgodnie z 

Uchwałą PZJ z dnia 6.02.2013 roku dotyczącą zasad 

organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie. 

Propozycje zatwierdzone w WZJ w dniu 29.01.2015  

                                          
 
 

Sobota 07.03.2015 
 
 
 
 

  10.00    Rejestracja uczestników – odprawa techniczna 
 

             

12.00    Konkurs ujeżdżenia (program może być czytany) 
Uczestnicy, którzy ukończą konkurs ujeżdżenia i zdadzą egzamin 
teoretyczny otrzymają Brązową Odznakę Powożenia  PZJ.  
Egzamin praktyczny, a następnie teoretyczny na Brązową Odznakę w 
Powożeniu PZJ dla osób nie biorących udziału w zawodach odbędzie 
się bezpośrednio po konkursie ujeżdżenia. 
 

                    
 

          19.00                       Oglądanie trasy konkursu DERBY 

 
 
 

Niedziela  08.03.2015 
 

09:00                Oglądanie trasy konkursu zręczności. Rejestracja zawodników  
                          Halowych Mistrzostw Polski Amatorów 

 



11:00              Konkurs zręczności powożenia – dwunawrotowy 

                        DERBY 
                        Liczy się czas (norma) + 3 pkt za zrzutkę. Na placu z keglami będą  
                         rozstawione 4 przeszkody maratonowi. 
                        W pierwszym nawrocie zawodnik pokonuje przeszkody nr. 1 i 2. 
                         W drugim nawrocie przeszkody 3 i 4 . Rozstawienie kegli jest takie  
                         samo w obydwu nawrotach. 
 

 
13:30             Ceremonia dekoracji uczestników 
 

                                                
 

 
 
 

8. Warunki techniczne 
 

 

 Próba ujeżdżenia program: HPP- 2011 (patrz dodatkowy załącznik) 

 Próba zręczności z elementami próby terenowej – obowiązują bryczki maratonowe 

(dopuszczalne ogumienie pneumatyczne) 

 W próbie ujeżdżenia możliwy jest start bryczką maratonową. Ogumienie 

pneumatyczne dozwolone.  

 Dopuszcza się możliwość czytania programu ujeżdżenia podczas przejazdu 

 Stroje dopasowane do rodzaju zaprzęgu; zawodnika i luzaka obowiązuje nakrycie 

głowy i rękawiczki. W konkursie DERBY zawodnika i luzaka obowiązują kaski. 

  W konkursie ujeżdżenia obowiązuje strój stosowny do pojazdu. Jeśli zawodnik jedzie 

bryczką maratonową  to powinien występować w ubiorze sportowym !!!   

 Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów cztero…, paro… i jednokonnych, koni i kuców 

 Tytuł zwycięzcy  przyznany będzie za łączną klasyfikację dwóch prób. 

 Zawodnik może wystartować maksymalnie trzema zaprzęgami (dwa w jednej klasie), 

przy czym do klasyfikacji zaliczany będzie wynik zaprzęgu wskazanego na odprawie 

technicznej. Wskazanym zaprzęgiem zawodnik startuje jako pierwszym. 

 Konie obowiązuje Paszport Hodowlany z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie. 

Wiek koni – minimum 4 lata. 

 Proponujemy zabrać ze sobą derki dla koni (....wysychanie i na noc do stajni ) 

 

             9. Warunki finansowe 

 Boks –  200 zł. 

 wpisowe na  zawody: 200 zł    

 Podłączenie do prądu  100 zł 

 Rezerwacji noclegów prosimy dokonywać bezpośrednio w hotelach przy WTWK. 

 



 

10. Nagrody 

                 

 Dla zwycięzców puchary. Dla wszystkich dyplomy i floo .  

 Nagrody rzeczowe. 

 

 25% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe w danym konkursie 

 

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 

mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH POWOŻĄCYCH NIE POSIADAJĄCYCH 
LICENCJI REGIONALNEJ/OGÓLNOPOLSKIEJ 

 
 
 

My, niżej podpisani …………………………………………....................................................., działając, 
jako przedstawiciele ustawowi niepełnoletniego ……………………………………………………. 
Oświadczamy, iż Jego/ Jej stan zdrowia oraz umiejętności pozwalają Jemu/ Jej w pełni na 
uprawianie dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na przystąpienie do rywalizacji sportowej 
podczas Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi organizowanymi przez 
WTWK, oraz JKS Jagodne. 
Niniejszym wyrażamy zgodę na udział ………………………………………… w ww. amatorskich 
zawodach, jesteśmy świadomi ryzyka sportowego związanego ze startem w tych zawodach i 
zrzekamy się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora z tego tytułu oraz z tytułu 
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy 
o kulturze fizycznej. 
 
 
 
…………………………………. 


