
Konkurs na organizację Mistrzostw Dolnego Śląska 2016 

1. Organizator Konkursu - DZJ Wrocław. 

2. Opis zadania: 

a. Organizacja Mistrzostw Dolnego Śląska 2016 w: 

    - A – ujeżdżenie,  

    - B – skoki, 

    - C – WKKW, 

b. Termin rozgrywania w/w imprez: 

    - Preferowany termin, to przełom sierpnia i września. Termin 

uzależniony jest od terminów zawodów z kalendarza ogólnopolskiego 

PZJ. Szczególnie od terminów Mistrzostw w wymienionych 

dyscyplinach. Optymalnym terminem wydaje się być odstęp 2 tygodni 

od Mistrzostw Polski. 

c. W/ w Mistrzostwa Dolnego Śląska będą rozgrywane według 

regulaminów Mistrzostw Dolnego Śląska w poszczególnych 

dyscyplinach: 

A – ujeżdżenie - regulamin zostanie opracowany do terminu zebrania 

kalendarzowego, 

B – skoki - wg regulaminu z 2015 z małymi modyfikacjami, 

C - WKKW- regulamin zostanie opracowany do terminu zebrania 

kalendarzowego, 

d. Jeżeli będzie zainteresowanie jeźdźców amatorów, to możliwe będzie 

rozegranie Mistrzostw w kategorii "Amator" wg opracowanego 

regulaminu. 

3. Wymagania organizacyjne: 

a. Propozycje Mistrzostw mają zostać ogłoszone na 3 tygodnie przed 

zawodami, 

b. Doświadczone biuro zawodów będące gwarancją sprawnego przebiegu 

Mistrzostw, 

c. Doświadczona Kadra Sędziowska, 

d. Elektroniczny pomiar czasu przebiegów oraz tablica świetlna z 

wynikami, 

e. Delegat Techniczny czuwający nad przebiegiem zawodów zgodnie z 

Regulaminem        Mistrzostw, 

f. Doświadczony gospodarz toru, gwarantujący poziom parkurów 

dostostosowany do rangi zawodów i możliwości zawodników i koni, 

g. Odpowiednie podłoże placów konkursowych i rozprężalni, 

h. Zapewnienie stajni dla koni wg cen optymalnych, 

i. Zapewnienie sprawnego komisarza na rozprężalni (szczególnie na 

zawodach skokowych). 



4. Finansowanie organizacji Mistrzostw. 

a. Dolnośląski Związek Jeździecki - współorganizator Mistrzostw 

zapewnia : 

     - medale, 

     - puchary, 

     - flots dla medalistów, 

     - derki dla Mistrzów, 

     - nagrody finansowe na poziomie tych z roku 2015, wg regulaminu 

Mistrzostw, 

b. Wpisowe do Mistrzostw: 

i. Kuce i Junior młodszy 80 PLN (1-szy koń), 40 PLN (2-gi koń), 

ii. Junior, Senior 150 PLN (1-szy koń), 75 PLN (2-gi koń), 

iii. Organizator zapewnia zwiększenie puli nagród finansowych  

w wysokości 50% puli nagród DZJ.  

5. Termin składania ofert: 11 stycznia 2016r., 

6. Oferty będą rozpatrywane na zebraniu Zarządu DZJ z udziałem składających 

oferty w dniu 18 stycznia 2016r. 

7. Zebranie kalendarzowe odbędzie w dn. 18 stycznia 2016r. o godz. 18:00 przy 

ul. Czajkowskiego 109. 

 

 

 

 

 


