
 

 

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
 

 
PROPOZYCJE   ZAWODÓW 

    ŁOPUCHOWO, 23.03.2019 r.                                                    
 

1. Organizator: 

  
Stajnie Łopuchowskie 

  
 

 

2. Termin i miejsce: 

Sobota  23.03.2019 r.                                                    

62-095 Murowana Goślina, Łopuchowo 3 
tel.: 667 403 158 

e-mail: lopuchowo.zgloszenia@gmail.com 
 

 3. Zgłoszenia:  

do dnia16.03.2019 przez stronę www.zawodykonne.com  
 

Należy zaznaczyć w zgłoszeniu start na kucu lub dorosły na kucu. 
 

WSTĘPNE LISTY STARTOWE BĘDĄ ZAMIESZCZONE  20.03.2019r. wieczorem. 

Osoba do kontaktu (listy startowe, obsługa komputerowa): 

Jan Mossakowski  667 403 158 

4. Warunki techniczne: 

Hala konkursowa -55 na 25 m- kwarc z flizeliną 

Rozprężalnia – 40 na 18 m- podłoże piaskowe  

 

5. Komisja Sędziowska 

Sędzia główny-  Katarzyna Szymańska 

Sędzia WZJ- Bartosz Mikołajczak 
Sędzia-  Zuzanna Ostańska 

Komisarz-  Rafał Pisarek 
Gospodarz Toru- Piotr Sokołowski 
 

http://www.zawodykonne.com/


 

 

 

 6. Warunki ogólne: 

a) Regulamin B  wydanie 2018 obowiązujący od 1.06.2018 
b) Przepisy Dyscypliny Skoków przez Przeszkody  
c) Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015. 
d) Przepisy Weterynaryjne PZJ obowiązujące od 2016. 
e) Przepisy O Sędziach 2013 
f)  Zawody towarzyskie : wymagane dokumenty: 
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia 

kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny 

certyfikat PTMS, ubezpieczenie NNW, aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na 

start w przypadku osób niepełnoletnich, konie – paszport urzędowy z aktualnym 

szczepieniem. 

 

7. Opłaty: 

 60 zł/jeden przejazd dziennie, 110 zł/dwa przejazdy dziennie, 150/trzy przejazdy 

dziennie 

 BOKSY – 70 zł/dzień lub 100 zł za dwa dni (pt-sb) 

 Ilość boksów ograniczona .  Opłatę za boksy należy uiścić do końca terminu zgłoszeń 

(16.03.), opłata za boksy jest bezzwrotna po upływie terminu zgłoszeń. 

 Samowolne wprowadzanie koni do boksów 100 zł. 

 Przyłącze do prądu – 50 zł/dzień, 100 zł (pt-sb) 

 Trociny – dopłata 50 zł 

 Pierwsza ściółka: słoma 

 
NUMER KONTA DO WPŁAT: 
 

42 1020 4900 0000 8102 3139 3446   
 
w tytule : Imię i nazwisko zawodnika, imię konia, opis płatności np. boks za całe zawody. 
 

 

8. Sprawy organizacyjne 



 

 

o W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, 

trener, luzak, właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy. 

o Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) 

za zgodą sędziego głównego: 20 zł (nie dotyczy skreśleń). 

o Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne 

szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w 

zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

o NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! 

WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA 

ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 

o ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! 

o PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA 

KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW. 

o Na terenie zawodów obecna będzie obsługa medyczna z karetką. 

 

 9. Program zawodów: 

 Początek o godzinie 9:00. 

Konkurs Klasa (wysokość) Uwagi 

1.  Kuce (55 cm) dokładności (art.238.1.1) 

2.  Kuce (70 cm) 
dokładności z trafieniem w normę 

czasu (dod. S1) 

3.  mini LL (60 cm) dokładności (art.238.1.1) 

4.  LL (80/85 cm) 
dokładności z trafieniem w normę 

czasu (dod. S1) 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOT. KONKURSÓW: 

 Dla konkursów regionalnych dostępne są osobne propozycje. 

 Dozwolone są przejazdy treningowe (jedynie w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń 

organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia przejazdów treningowych). 

 



 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

 

10. Nagrody: 

 Flot's dla min.25% startujących w konkursie. 

  Przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc w konkursie. 

11. Sprawy weterynaryjne: 

 Lekarz weterynarii zawodów: lekarz wet. z lecznicy Piotra Stachowiaka. 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni: 

a. szczepienie podstawowe: - pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień - drugie szczepienie 

– nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia 

b. szczepienie przypominające: - pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca 

od drugiego szczepienia podstawowego - szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie 

przypominające stanowią szczepienia bazowe - kolejne szczepienia przypominające dla koni 

uczestniczących w zawodach musza być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od 

poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu - konie z 

prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w 

roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, 

rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 

21 dni - konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, 

mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 

miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni - każde szczepienie musi być wykonane 

nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia koń, który 

uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. szczepienie 

podstawowe - każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i 

pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. 

12. Kodeks postępowania z koniem: 

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 

respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania 

zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 

współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na 

pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, 

obrządzania i transportu. 

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 

zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy 

weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie 

złego traktowania konia. 



 

 

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 

prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki 

pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w 

drodze powrotnej z zawodów. 

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, 

jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza 

odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie 

konieczności – eutanazji. 

PZJ zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy 

poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 

 

13. Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki 

w dniu 12.02.2019 – Robert Sydow 

 
 
                       

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że 

wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad 

niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku 

dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu 

sportowemu ani celom komercyjnym. 

II.  Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi 

stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. 

III.  Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki  stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także 

podczas podróży powrotnej z zawodów. 

V. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 



 

 

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy 

oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


