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REGULAMIN ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 
organizowanych w ramach IMPREZY "SLOW LIFE - SAVE LIFE" 

piknik ekologiczno-hippiczny dla lokalnej społeczności z warsztatami pomocy 
przedmedycznej 

 
  
1. Postanowienia ogólne: 
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ – w tym uchwała WMZJ o 
zawodach towarzyskich oraz zapisami niniejszego Regulaminu. 
2. Warunki uczestnictwa: 

1. Zawody są ogólnodostępne. 
2. Minimalny wiek zawodnika wynosi 9 lat. 
3.  W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby, przy czym zawodnicy posiadający 

aktualną (w danej dyscyplinie) licencję III i wyżej mogą startować jedynie w konkursie L1. 
Mogą oni również wystartować w niższych konkursach, natomiast nie będą klasyfikowani w 
konkursach pojedynczych (w rankingu indywidualnym) – starty poza konkursem. 

4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest pomyślne dokonanie rejestracji za 

pośrednictwem strony internetowej https://zawodykonne.com/zawody lub w Biurze 
Zawodów w dniu konkursu oraz wylegitymowanie się dokumentami: 

a. zgoda rodziców na udział zawodników niepełnoletnich, 
b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO), 
c. paszport konia,  
d. zaświadczenie lekarskie, uprawniające do startu w zawodach 
e. indywidualne, imienne ubezpieczenie jeźdźca (opłacone we własnym 

zakresie). 
6. Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej 

klasie. Przejazdy takie będą dopuszczane pod warunkiem, że w konkursach podstawowych 
nie będzie maksymalnej, dopuszczalnej liczby przejazdów. Zgłoszenie takie powinno 
nastąpić w terminie zgodnym Propozycjami Zawodów, ze wskazaniem wybranego 
konkursu. Przejazd będzie traktowany jako trening i jego wynik nie będzie zaliczany do 
klasyfikacji zawodów oraz oficjalnych wyników zawodów towarzyskich. Wiek konia, rzędy, 
dzienna liczba startów konia i zawodnika – zgodne z Regulaminem B-2019 oraz Przepisami 
Dyscypliny. 

3. Zasady rozgrywania i klasyfikacji: 
1. Zawodnik w konkursie każdej z klas (nie przekraczając dozwolonej dziennie liczby startów 

konia: zgodnie z regulaminem skoków PZJ B 2019 – 3 starty w ciągu dnia, może startować 
na dowolnej liczbie koni. W konkursie liczy się pierwszy start na każdym z koni i najlepszy 
wynik zawodnika. Z przejazdu tego liczone są punkty bonifikacyjne z danego spotkania 
jeździeckiego w danej klasie. Drugi przejazd tego zawodnika na tym samym koniu jest 
przejazdem szkoleniowym (przejazd poza konkursem).  

2. Dozwolona liczba startów dla dzieci w wieku 9-11 lat wynosi 4, a w wieku 12-15 lat – 
wynosi 6. 

4. Punktacja: 
1. Punkty bonifikacyjne w każdym konkursie każdej klasy w trakcie KSJ przyznawane są 

zawodnikowi za: 
• Bezbłędny przejazd     +5 
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• Za zajęte miejsce: 
o 1 miejsce +10 
o 2 miejsce +9 
o 3 miejsce +8 
o 4 miejsce +7 
o 5 miejsce +6 
o 6 miejsce +5 
o 7 miejsce +4 
o 8 miejsce +3 
o 9 miejsce +2 
o 10 miejsce +1 

2. W przypadku startu na więcej niż jednym koniu w danej klasie, do klasyfikacji końcowej 
zawodów będzie brany pod uwagę najlepszy przejazd zawodnika (nie pary koń – jeździec). 

5. Konkursy: 
Skoki 

1. Pierwszy Krok – bramki, cavaletti, slalom 
2. 40 – 50cm – Drugi Krok – z trafieniem w normę czasu 
3. 50 – 60cm – „debiuty” – z trafieniem w normę czasu/ zwykły 
4. 60 – 70 cm – „ Mini LL” – z trafieniem w normę czasu / zwykły / dokładności z 

rozgrywką / dwufazowy 
5. 80 – 90cm – LL – zwykły/z trafieniem w normę czasu/ dwufazowy 
6. 100 cm – L – jeden z konkursów zawartych w przepisach skoków przez przeszkody 

obowiązujący od 21.03.2014 
7. 105 cm – L-bis – jeden z konkursów zawartych w przepisach skoków przez przeszkody 

ob. Od 21.03.2014 
 

Konkursy rozgrywane wg Tabeli A. 
Dla kucy szeregi dostosowane. 
6. Opłata za start: 
Udział w zawodach jest BEZPŁATNY. 
Zawody dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w obszary wiejskie.  
7. Media i patronat prasowy: 
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie wizerunku i danych 
osobowych w galeriach, relacjach z zawodów i rankingach, które będą widniały na wyznaczonych 
stronach internetowych, prasie, itp. 

1. Partnerzy medialni zawodów: 
•    Portal www.gminababice.pl 
•    Gazeta Babicka 

2. Strony internetowe: 
•    www.facebook.com/ksj.konie 
• www.szkolasportowkonnych. 
• www.ksj.org.pl 

8.Kodeks postępowania z koniem: 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać zawsze na pierwszym miejscu. 
II. 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 
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chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków 
nadużywania pomocy. 

III. 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. 

IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, 
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 
wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

VI. KSJ to sportowa, rodzinna, edukacyjna oraz cykliczna impreza łącząca towarzyskie 
zawody jeździeckie z piknikiem. KSJ mają przybliżyć i spopularyzować jazdę konną jako 
formę rekreacji ruchowej oraz stworzyć możliwość pierwszych startów w zawodach 
sportowych początkującym zawodnikom. 


