
 

 

         

PROPOZYCJE ZR PODCZAS ZO 30.04-3.05.2022 
JEŹDZIECKA MAJÓWKA 

 

 
I INFORMACJE OGÓLNE : 

1.1 Miejsce rozgrywania zawodów :            Jakubowice k. Namysłowa 

       Kategoria:                                                                ZR 

                                         

      Termin:               30.04-3.05.2022 

 

1.2 Organizator:              Klub Jeździecki Osadkowski  sp. z o.o  

                46-113 Wilków 

                Jakubowice 36 

                Fax: 77 419 59 86 

               e-mail: zawody@kj-osadkowski.pl 

                                                                                            

1.3 Komitet Organizacyjny: 

      Przewodniczący Komitetu  Organizacyjnego Zawodów:       Bogusław Polak 

      Dyrektor Zawodów:                Agnieszka Olszewska Tel. 697203122 

      Biuro Zawodów:                                                              Paulina Weska tel. 72513147 

      Szef Stajni:                 Arkadiusz Suczyński  tel.  783993024 

          

Z Biurem Zawodów prosimy kontaktować się mailowo, SMS  ( oddzwonimy) lub w godzinach 16:00 – 18:00 

                                                                   

 1.4 Gospodarz toru:                                          Arkadiusz Weckwert 

1.5 Sędziowie:  

   Sędzia główny:                                                       Weronika Filipiak 

   Sędzia OZJ:                               Anna Wiśniewska- Rak 

   Sędzia:                                                                                 Alicja Streczeń 

                                                                                                 Tadeusz Szymoniak 

                                                                                               

   Komisarz :                                                                           Zbigniew Bojda 

           Ewelina Tokarczyk 

                                            

II WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ/OZJ/ PZHK 

 

III WARUNKI TECHNICZNE 

3.1. Zawody otwarte:  podłoże-  piasek kwarcowy, 60x80 m 

3.2. Rozprężalnia: podłoże-  piasek kwarcowy, 30x 60 m  

mailto:zawody@kj-osadkowski.pl


 

 

 

Zawody rozgrywają się na terenie Ośrodka Jakubus. Na terenie centrum hotelowego i 
hipodromu  psy muszą poruszać się na smyczy. Za wszystkie szkody, oraz zakłócenia w 
przebiegu zawodów wyrządzone przez czworonogi odpowiada ich właściciel.  
 

V  ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

5.1  Zgłoszenia zawodników i  koni należy przesyłać w terminie do dnia 18.04.2022r.  

Prosimy o zgłaszanie się przez panel zgłoszeniowy zawodów na  www.zawodykonne.com  

 

Organizator przyjmie na Zawody tylko ograniczoną liczbę koni.  
 

 

5.2 Opłaty:  

Opłata za boks (ściółka standard – słoma) :  

- 350 zł: stajnia drewniana lub namiot  

-120 zł boks na jeden dzień ( zależnie od dostępności) 
 
Wszystkie boksy dostępne są od piątku 29.04 od godz 14:00. 

Istnieje możliwość zakupu trocin- 60zł za balot  

( zaznaczenie w panelu opcji trociny skutkuje naliczeniem opłaty 120 zł – 2 baloty trocin) 

Opłata za utylizację odpadów i media (dla koni nie korzystających z boksu)  

– 100 zł za całe zawody    

- 50 zł za 1 dzień zawodów 

Opłata wpisowa: 

-60 zł od startu w tym 5 zł na fundusz OZJ 

Przyłącze prądu:  250 zł/ zawody 

 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia przez organizatora 
(Po 19.04)  
 

Zawodnicy proszeni są o dokonywanie całości opłat ( boks + wpisowe + dodatkowe świadczenia) 

Klub Jeździecki Osadkowski sp. z o.o  Idzikowice 3a, 46-113 Wilków 
nr konta:  ING Bank Śląski SA  96 1050 1575 1000 0090 3015 5205 
 
Tytuł przelewu: ZO Jeździecka Majówka Imię i Nazwisko zawodnika 
 
Zgodnie z Uchwałą PZJ wpłaty za zgłoszenia wycofane po terminie zgłoszeń będą zwracane w 
wysokości 50% opłat.  
 

Rezygnacji należy dokonywać wyłącznie pisemnie- za pomocą panelu zgłoszeniowego lub 
email.  



 

 

 

 

VI DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

 

6.1. Wymagana dokumentacja koni: 

          Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia oraz dokumenty 

zgodne z wymogami PZJ/OZJ 

 

6.2. Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników :                          zgodna z wymaganiami  PZJ 

 

VII RÓŻNE: 

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki  i kradzieże. 

7.2. Zapraszamy do rezerwacji noclegów w hotelach na terenie obiektu: 

     www.jakubus.pl    jakubus@jakubus.pl    tel:  728 546 001 

 

 
VIII PROGRAM ZAWODÓW: 
 
SOBOTA: 30.04.2022 GODZ 08:00 
 
KONKURS Nr 1 ZR Klasa P 110 cm (PRZED KONKURSAMI ZO) 
Konkurs (rodzaj): zwykły, art. 238.2.1 
 
KONKURS Nr 2 ZR Klasa L  100 cm ( PO ZAKOŃCZENIU KONKURSÓW ZO) 
Konkurs (rodzaj): dokładności bez rozgrywki, Art. 238.1.1 
 
 
NIEDZIELA: 01.05.2022 , GODZ  8:00  
 
KONKURS Nr 3 ZR Klasa L ( otwarty) (PRZED KONKURSAMI ZO) 
Konkurs (rodzaj): dokładności bez rozgrywki, Art. 238.1.1 
 
 
PONIEDZIAŁEK: 02.05.2022, GODZ 8:00 
 
KONKURS Nr 4 ZR Klasa P (otwarty) 110 cm 
Konkurs (rodzaj): zwykły, art. 238.2.1 
 
WTOREK: 03.05.2022 , GODZ 15:00 
 
KONKURS Nr 5 ZR Klasa L 100 cm (PO ZAKOŃCZENIU KONKURSÓW ZO) 
Konkurs (rodzaj): dokładności bez rozgrywki, Art. 238.1.1 
 
KONKURS Nr 6 ZR Klasa P  110 cm 
Konkurs (rodzaj): zwykły, art. 238.2.1 

http://www.jakubus.pl/
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ZR klasa L: Flots 
ZR klasa P: nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc. 
 
Obowiązują limity startów zgodne z aktualnymi przepisami PZJ 
W niedzielę każdy koń może wystartować tylko raz. 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
 
Propozycje zatwierdzone przez OZJ dn. 14/03/2022 (Natalia Gruszka) 

 
I. 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 dobrostan konia jest najważniejszy. 
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany 
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia 

oraz transportu. 

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

Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych 

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

Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, 

stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także 

podczas podróży powrotnej z zawodów. 

3. 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. 

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


