
 

 

 I Eliminacje Halowego Pucharu Powo Ŝenia 
2012/13 

 
                                                  17-18.11.2012 
 
1. Organizator: Wrocławskie Centrum Sportu Hipiki i Rekreacji 

Jeździecki Klub Sportowy JAGODNE 
2. Termin: Sobota – niedziela 17-18.11.2012 
3. Termin zgłoszeń Do 15.11.2012 

Wrocław Ul.Zwycięska 2  
Tel.71/339-83-64 
zawody@onet.pl  i hpp-d@wp.pl   (prosimy wysłać na dwa adesy) 

 Informacje dotyczące zawodów, szkolenia, egzaminu oraz całego 

cyklu HPP 2012/13. 

 Ireneusz Kozłowski tel; 604 789 199 

 
4. Miejsce zawodów: WCSHiR – Partynice 

Wrocław Ul.Zwycięska 2  
 

 

5. Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani w PZJ lub WZJ lub 
amatorzy.   
Amatorzy nie posiadaj ący licencji zobowi ązani są 
do podpisania o świadczenia stanowi ącego 
załącznik do propozycji.  Dla wyrównania szans 
wszystkich uczestników zawodów organizatorzy 
postanowili: 

- do wyniku konkursu ujeŜdŜenia 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 
ujeŜdŜenia będą doliczone 5 pkt. 

 
 

 6. Komisja Sędziowska:        
     - Krzysztof Rembowski 



- Adam Markowski 
- Ireneusz Kozłowski 
 

 
7. Program zawodów  
 
 

 

Piątek  16.11.2012   Od godziny 14.00 w krytej ujeŜdŜalni odbędą się  
                                         konsultacje 
                                        szkoleniowe dotyczące próby ujeŜdŜenia. Zgłoszenia 
                                        przyjmuje prowadzący Ireneusz Kozłowski (tel 604 78 91 99   
                                         lub mail hpp-d@wp.pl Ilość miejsc ograniczona. 
                                         Zapraszamy równieŜ wolnych słuchaczy. 
                                         Prosimy o zgłaszanie się zawodników na konkretną  
                                         godzinę. 
                                         Na treningu mogą być max. 2 zaprzęgi w trakcie godziny. 
                                         
                                          
 
 

Sobota 17.11.2012 
 
 
 
 

 Od 09.00    Rejestracja uczestników – odprawa techniczna 
 

             

11.00    Konkurs uje ŜdŜenia (program mo Ŝe być czytany)  
Uczestnicy, którzy ukończą konkurs ujeŜdŜenia i zdadzą egzamin 
teoretyczny otrzymają brązową odznakę powoŜenia  PZJ.  
Egzamin praktyczny, a następnie teoretyczny na Brązową Odznakę w 
PowoŜeniu PZJ dla osób nie biorących udziału w zawodach odbędzie 
się bezpośrednio po konkursie ujeŜdŜenia. 
 

                    
 
 
 
 

   19.00                   Spotkanie integracyjne, dekoracja zwyci ęzców konkursu    
          ujeŜdŜenia. 

 
 
 
 

Niedziela  18.11.2012 
 

9:00                Ogl ądanie trasy konkursu zr ęczności  



 
11:00              Konkurs zr ęczności powo Ŝenia – dwunawrotowy 

                        DERBY 
                        Liczy się czas (norma) + 3 pkt za zrzutkę. Na placu z keglami będą  
                         rozstawione 4 przeszkody maratonowe firmy PRO-PLAST. 
                        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. 
 

 
14:00             Ceremonia dekoracji uczestników 
 

    Partnerem medialnym II Eliminacji HPP s ą                                                
            Gazeta Wyborcza – Wrocław oraz 
                     Telewizja Wrocław  

 
 

 
 

8. Warunki techniczne 
 

 

• Próba ujeżdżenia program HPP- 2012/13 (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.  

• Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów parokonnych i jednokonnych, koni i kuców 

• Tytuł zwycięzcy I elim. HPP przyznany będzie za łączną klasyfikację dwóch prób. 

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

przy czym do klasyfikacji I elim. HPP zaliczany będzie wynik zaprzęgu  wskazanego na 

odprawie technicznej. Wskazanym zaprzęgiem zawodnik startuje jako pierwszym. 

•  Finał HPP 2012/13 odbędzie się wiosną 2013 r Poprzedzą go trzy eliminacje. Do 

końcowej klasyfikacji HPP 2012/13 liczą się zsumowane wyniki dwóch  najlepszych 

wyników spośród trzech eliminacji + wynik finału.  Jeśli zawodnik weźmie udział  tylko 

w jednych eliminacjach i w finale lub tylko w samym finale to również będzie 

klasyfikowany.  Patrz: załącznik Ranking. 

• Konie obowiązuje Paszport Hodowlany z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie. 

Wiek koni – minimum 4 lata. 

• Niezależnie od warunków atmosferycznych zawody rozegrane będą  na hali o 

wymiarach 30x80m 

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

 
             9. Warunki finansowe 



• Boks ( z pierwszą ściółką) – 150 zł ( od piątku godz.14:00 do niedzieli godz.14:00) 

• wpisowe na  zawody: 200 zł  , drugi zaprzęg tego samego zawodnika 100 zl 

• Podłączenie do prądu  100 zł 

 

 

10. Nagrody 
• Dla zwycięzców puchary, medale, dla wszystkich dyplomy i floo . 

 

• 25% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe w danym konkursie 

 

• Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu ufundował Puchar dla najlepszego 

zaprzęgu z okręgu dolnośląskiego. 

• Najlepsi debiutanci, czyli zawodnicy którzy po raz pierwszy wezmą udział w zawodach 

sportowych w kategorii koni (singli i par) otrzymują Puchary Jeździeckiego Klubu 

Sportowego JAGODNE.  

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, 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 

 

 
Pytania do egzaminu teoretycznego do pobrania: 

http://pzj.pl/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=51&lid=303  
 



 
 



OŚWIADCZENIE DLA POWOśĄCYCH NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI 
REGIONALNEJ/OGÓLNOPOLSKIEJ 

 
 
 

Ja, niżej podpisany ………………….…………………………………..oświadczam, iż mój stan zdrowia oraz 

umiejętności pozwalają mi w pełni na uprawianie dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na 

przystąpienie do rywalizacji sportowej podczas Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i 

Parokonnymi organizowanymi przez Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki w dniach 

23-24.10.2010r. w Kuźni Nowowiejskiej. 

Jestem świadomy ryzyka sportowego związanego ze startem w tych amatorskich zawodach i 

niniejszym zrzekam się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów z tego tytułu 

oraz z tytułu okoliczności za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z 

przepisami ustawy o kulturze fizycznej. 

 

 

 

…………………………………. 
 



 

OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH POWOśĄCYCH 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 

Warszawsko Mazowiecki Związek Jeździecki w dniach 23-24.10.2010r. w Kuźni 

Nowowiejskiej. 

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. 

 

 

 

…………………………………. 


