
 

PROPOZYCJE 

Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody 

IV kwalifikacja do 

„Otwarty Puchar Podkarpacia 2017”  

I etap „Letniego Grand Prix Amatorów” 
 

Glinik Zaborowski 21-23.07.2017r. 

Pula nagród 8200 zł (finansowe 5200 zł + nagrody rzeczowe o wartości 3000 zł) 

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 20.000 ZŁ 

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 21-23.07.2017r. 
Termin zgłoszeń: do  18.07.2016r. (wtorek) –  zgłoszenia 
wyłącznie na piśmie (fax,   poczta, poczta elektroniczna, itp.). Na 
zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby 
zgłaszającej. Fax/Tel: 17 250 08 35, kom. 600 288 141 
 
UWAGA NOWY MAIL DLA ZGŁOSZEŃ!!! 
 E-MAIL:     ZAWODYUCHWATTEAM@GMAIL.COM  

 
3. Miejsce zawodów: JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów, plac piaskowy 

z flizeliną 47m X 80m, rozprężania piaskowa z flizeliną 40m x 40m,  
4. Uczestnicy:  Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. 

W konkursach towarzyskich klasy „LL” (bez licencji) wymagany jest 
paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe 
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda 
rodziców. 
 

5. Komisja sędziowska: Sędzia Główny  -  Ewa BRODECKA 
Sędzia WZJ  -  Agnieszka KLOC 
Sędzia styl  - Maja Bylinowska – Uchwat 
Komisarz  - Łucja ŚMIETANA  
Sędziowie  -  Bożena GNACY , Maja Bylinowska Uchwat. 
Lekarz Zawodów -  Jerzy Cebula 605 670 200 
Gospodarz Toru -  Łukasz Szustorowski 
 



 

6. Oferta:   Przeszkody firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat 
Uczestnicy: kolacja z muzyką w sobotę 22.07.2016 godzina 1900 
 
ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW:  
DWÓR MARIA ANTONINA – NA TERENIE ZAWODÓW 
http://dwormariaantonina.pl/ TEL: 604198141, 17 25 00 835  

Ceny po rabacie dla uczestników zawodów. W cenę wliczone jest śniadanie:  
Pokój 1 os 170 zł  
Pokój 2 os 220 zł  
Pokój 3 os 270 zł  
Pokój 4 os 320 zł  

Agroturystyka „ U Jadzi” , na terenie zawodów, cena 45zł/os Tel: 608 184 295  
Wyżywienie: BAR w altanie na terenie zawodów, RESTAURACJA W DWORZE 
MARIA ANTONINA  

7. Opłaty: 
a) 400 zł/ koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie 
b) 200 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień  startów) 
c) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów 
d) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 18.07.2016r jest 
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty 
f) 100 zł –podłączenie koniowozu do prądu. 
g) Ilość boksów ograniczona (80 szt.)  
h) możliwość zakupu siana 10 zł i słomy 10 zł za balik 

8. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. 
9. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo 
10. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator. 
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. 
13. Program zawodów: 

Piątek 21.07.2017r. 
9.00 
Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski”  60 cm, zwykły art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane 
do klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy 
zaliczane do klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T3 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły  art.238.2.1  
obydwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 



 

Nagrody rzeczowe: FLOTS za bezbłędne przejazdy 
 
Konkurs nr T4 klasy L1 „towarzyski”, 105 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2 
GRAND PRIX AMATORÓW 

o puchar i nagrody Dworu Maria Antonina 
I miejsce:  250 zł + derka + puchar 
II miejsce: kolacja we dwoje bon o wartości 100 zł + puchar 
III miejsce: bon do restauracji o wartości 50 zł + puchar 
I etap  „Letniego Grand Prix Amatorów” 

Cykl konkursów pod nazwą „Letnie Grand Prix Amatorów” to wyjście naprzeciw najszybciej rozwijającej się grupy 
sportowców. Przygotowaliśmy dla nich dodatkowe nagrody.  Na podstawie trzech wyników będzie tworzony ranking. 
Zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów otrzyma dodatkową nagrodę KOMPELTNĄ PRZESZKODĘ od firmy 
„Gala”- producenta przeszkód. Pula nagród cyklu to ponad 5000 zł 
Terminarz: 
22-24.07 I etap Letniego GPA 
08-09.08 II etap Letniego GPA 
25-27.08 FINAŁ  Letniego GPA – dodatkowe punkty dla uczestników 

 Każdy zawodnik może startować na 2 koniach 
 Prawo startu mają zawodnicy, którzy deklarują amatorstwo oraz nie posiadają II klasy 

sportowej 
 Dekoracja trzech najlepszych par odbywa się na podium. 

regulamin na stronie www.uchwatteam.pl w zakładce "organizacja zawodów" 
Konkurs nr 1 klasy L – 100 cm, na styl jeźdźca, EGZAMINACYJNY 
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy 
Konkurs nr 2 klasy P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, art. 269 
pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS  

Konkurs nr 3 klasy N– 120 cm, dwufazowy, art. 
274.5.3 O NAGRODĘ FIRMY VETFARM LAB  
pula nagród 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł) + 
puchar za I miejsce, FLOTS 

Konkurs nr 4 klasy C – 130 cm, dwufazowy, art. 
274.5.6 
pula nagród: 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł)  
+ puchar za I miejsce, FLOTS  

Sobota 22.07.2017r. 
8.30 
Konkurs nr T5 klasy LL „towarzyski”  60 cm art.238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 
klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T6 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy 
zaliczane do klasyfikacji) 



 

Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T7 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły  bez rozgrywki art.238.1.1  
pula nagród: Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne 
przejazdy, bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
 
Konkurs nr 5 klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 
pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) 
Konkurs nr 6 klasy N – 120 cm zwykły, art. 238.2.1 
pula nagród 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł) 
Konkurs nr T8 

Klasy LL  „towarzyski” DWUFAZOWY art.274.5.3  
IV kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2017”              
w kategorii BRĄZOWEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział w 
rozgrywkach OPP 2017 w kategorii brązowej. Nagrody 

rzeczowe o wartości 300 zł + puchary REGULAMIN OPP poniżej. 
              Konkurs nr 7 

Klasy P z rozgrywką art.238.2.2   
 IV kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2017”                 

w kategorii SREBRNEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział w 
rozgrywkach OPP 2017 w kategorii srebrnej.  
Nagrody finansowe 450zł+ puchary (I-200zł, II-150zł, III-100zł)  

Konkurs nr 8 
Klasy N1 z rozgrywką art.238.2.2  
IV kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2017”                 
w kategorii ZŁOTEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział                    
w rozgrywkach OPP 2017 w kategorii złotej. 
Nagrody finansowe 600zł+ puchary (I-300zł, II-200zł, III-100zł) 

 
Niedziela 23.07.2017r. 

8.30 
Konkurs nr T9 klasy LL „towarzyski”  60 cm, zwykły art.238.2.1(obydwa przejazdy zaliczane 
do klasyfikacji) 



 

Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T10 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy 
zaliczane do klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T11 klasy L „towarzyski”– 100 cm, dwufazowy  art.274.5.3 (obydwa przejazdy 
zaliczane do klasyfikacji) 
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr 9 klasy P dwufazowy, art. 274.5.6 
pula nagród 400 zł (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS  

Konkurs nr 10 klasy N– 120 cm, zwykły z rozgrywką, 
art. 238.2.2  
pula nagród 800 zł (I – 400 zł, II – 250 zł, III – 150 zł) + 
puchar za I miejsce, FLOTS 

Konkurs nr 11 klasy C 130 cm, zwykły z rozgrywką, art.238.2.2 
Grand Prix Glinika Zaborowskiego 
Pula nagród: 1500 zł (I – 700 zł, II – 400 zł, III – 250 zł,  
IV – 150zł) 
Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli konkurs 
nr  3 lub 4 lub 6 lub 8. 

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” 
oraz Uchwat Team 

 
serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na 

zawody do Glinika Zaborowskiego. 
więcej na www.uchwatteam.pl 

 

 

 


