
 

 

 

 

 

 

 

 

TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

 11-12.09.2021   

 

1. Data: 11-12.09.2021r. 

2. Miejsce: nowy hipodrom STADNINY KONI RACOT z podłożem podsiąkowym firmy EQUISYSTEM,                 

ul. Dworcowa 5, 64 – 000 Kościan 

3. Organizatorzy: Racocki Klub Jeździecki, Stadnina Koni Racot 

    Kontakt: Michał Marcinkowski tel. 501-376-713 , e-mail: rkj@racot.pl  

4. Ranga: Zawody Towarzyskie 

5. Uczestnicy:  Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. przepisów ZT (badania lekarskie, zgoda 

rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach w przypadku osób niepełnoletnich, zalecane 

ubezpieczenie NNW,paszport konia z aktualnymi szczepieniami) – dokumenty należy przedstawić Sędziemu 

Głównemu  przed startem. 

6. Warunki:  Parkur- 35m x 70m, kwarcowy z systemem podsiąkowym Ebbe und Flut firmy EQUISYSTEM. 

                       Rozprężalnia- 40m x 40m podłoże kwarcowe 

7. Komisja sędziowska: 

   Sędzia główny – Joanna Mularczyk-Czajka 

   Sędzia – Weronika Filipiak  

   Sędzia – Błażej Czajka 

   Komisarz: Natalia John 

   Gospodarz toru – Tadeusz Szymoniak 

   Weterynarz : Michał Stanisławiak - 602-731-064  

   Szef stajni : Marcin Idziak – 607-596-447 

 

8. Zgłoszenia do dnia 8.09.2021 (środa) wyłącznie poprzez panel na www.zawodykonne.com 
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9.  Program zawodów: 

Rozpoczęcie zawodów: godzina zostanie podana po zamknięciu list startowych na panelu 

 www.zawodykonne.com 

Sobota 11.09.21r. 

➢ Konkurs nr 1T –  ZT 60 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 2T –  ZT 70 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 3T –  ZT 80 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 4T –  ZT LL 90 Z trafieniem w normę czasu. 

 

 

Niedziela 12.09.21r. 

➢ Konkurs nr 5T – ZT 60 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 6T -  ZT 70 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 7T – ZT 80 cm Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

➢ Konkurs nr 8T- ZT LL Z trafieniem w normę czasu. 

 

10. Opłaty: 

- Wpisowe – 50 zł za całe zawody od zgłoszonego konia 

- Startowa – 45 zł od startu we wszystkich konkursach ZT. 

- Podłączenie do prądu – 150 zł  

-Boksy (stajnia murowana z automatycznymi poidłami):  

200 zł – za całe zawody (trociny dodatkowo płatne 50zł wyłącznie zaznaczone w zgłoszeniach) 

80 zł – w dniu zawodów ( wyłącznie słoma) 

Boksy prosimy rezerwować poprzez panel zawodykonne.com (ilość miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają 

osoby zamawiające boks na całe zawody, decyduje kolejność zgłoszeń!) 

OPŁATY W KASIE ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ 30 min PRZED  STARTEM. 

ZAWODNICY KTÓRZY NIE DOKONAJĄ OPŁAT NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO STARTU! 

 

11. Nagrody w konkursach: 

➢ flots dla 25% zawodników startujących w danym konkursie 

➢ puchary  za 3 pierwsze miejsca we wszystkich konkursach ZT. 

 

http://www.zawodykonne.com/


 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 

13. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas 

      trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich. 

14. Reklamacje: każda musi być złożona na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł 

15. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń : opłata 40 zł (nie dotyczy skreśleń)  

16.Zakwaterowanie: 

Hotel „Pałac Racot” 

 tel. 65 511 79 64,   tel. 65 511 79 58 

e-mail: recepcja@racot.pl    www.racot.pl 

Drugi przejazd tej samej pary w danym konkursie traktowany jest treningowo. 

Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki, 24 08 2021 

  

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej 

przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu 

sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

I. 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. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawan ia 

leków i środków medycznych, zabiegów 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 podróż 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 obrażeń odniesionych na zawodach, 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
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