
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOZYCJE 
Zawody Regionalne i Towarzyskie 

w skokach przez przeszkody  
Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn Koźle przy Stadninie koni „Na Wyspie” 

Kędzierzyn-Koźle 
 7 maja 2022 

 
 OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE 

W ZWIĄZKU Z COVID-19. 
Organizator powoła koordynatora (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w dniu rozgrywania 

zawodów)  nadzorującego system bezpieczeństwa 
 
 

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle przy  
Stadninie koni „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle 

 
1. Termin zawodów: 7 maja 2022  
2. Termin zgłoszeń: 6 maja 2022 (piątek} do godz. 17:00 

Zgłoszenia tylko przez portal https://zawodykonne.com/zawody/29/188  
tel: 503 030 444 

Miejsce zawodów: Link Google - Wyspa 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
3. Uczestnicy: 

zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ /OZJ oraz w konkursach towarzyskich zawodnicy i konie bez 
licencji (niezarejestrowani) 

 
Komisja sędziowska: 

 

Sędzia główny: Małgorzata Krawczyk B1 

Sędzia WMZJ: Lidia Twardowska-Gajda B2 

Członek komisji sędziowskiej Anna Mikołajczyk-Bronisz B3 

Członek komisji sędziowskiej Ewelina Ćwiklak-Muśnicka B1 

Sędzia stylu  Mieczysław Podgórski B2 

Komisarz zawodów: Lena Denkiewicz B2 

Koordynator systemu 
bezpieczeństwa 

Robert Wencel 

Gospodarz toru:  Mieczysław Podgórski L GT 1 

Lekarz weterynarii:    Lek.wet. Anna Wasiak 

Obsługa fotokomórki: Adam Galuba 
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Warunki techniczne: 
plac konkursowy –   70x40 
rozprężalnia – 70x30 
 
Boksy są dostępne w ilości ograniczonej  – 25 boksów. Od piątku, od 17.00 – 150 PLN, sobota 100 
PLN 
Decyduje kolejność zgłoszeń – informacje i zapisy -  Paweł Marcinkowski, Tel: 726 005 556 
Dla koniowozów i przyczep parking z dostępem do wody + siano 10 PLN kostka 

 
 
Dyrektor zawodów –  Paweł Marcinkowski, Tel: 726 005 556 
Biuro Zawodów –  Ewa Gajda, Tel: 603 409 465 
Obsługa komputerowa: Marek Guz 

             Obsługa medyczna – Life-ratownictwo 
 

4. Program zawodów: 
 
Sobota 7 maja 2022 
                                
Konkurs nr 1, Towarzyski, dokładności, wys. 50 cm (art.238.1.1) - 
Konkurs nr 2, Towarzyski, dokładności, wys. 60 cm (art.238.1.1)  
Konkurs nr 3, Towarzyski, dokładności, wys. 70 cm (art.238.1.1)  
Konkurs nr 4, Towarzyski, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Aneks nr 5 Reg. B PZJ)  
Konkurs nr 5, Towarzyski,  Klasa LL, zwykły, wys. 90 cm (art.238.2.1)  
Konkurs nr 6, klasa L, dwufazowy (zwykły, zwykły), wys. 100cm (art. 274.1.5.3)  
Konkurs nr 7 L, LICENCJA Seria A-KUCE, Seria B-Duże Konie*  
Konkurs nr 8 S, STYL Seria A-KUCE, Seria B-Duże Konie*  
Konkurs nr 9, klasa P, zwykły, wys. 110 cm (art.238.2.1) 
 
*W konkursach licencyjnym i stylowym KUCÓW obowiązują certyfikaty wzrostu koni.  
   Wysokość konkursu zgodna z Reg. DiM oraz Reg. B 
 
 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 

będą w piątek po 17.00 na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/188  

      

5. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.  

6. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 

W konkursach towarzyskich - aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie  

              NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

 W konkursach regionalnych – aktualna licencja umieszona w bazie ARTEMOR 

            Zgodnie z Regulaminem B PZJ: 

             Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę  

             przed rozpoczęciem danego konkursu. 

7. Opłaty:  
Startowa –150 PLN (5zł/koń/dzień na rzecz OZJ)  
Zmiana na liście po publikacji 20 PLN 
Licencja jednorazowa regionalna konia 40 PLN 
Licencja gościnna Reg. zawodnika lub konia 40 PLN 
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8. Nagrody 
 

Łączna wartość nagród pieniężnych i rzeczowych – 15.000 PLN 
W tym nagrody finansowe 3.150 PLN, rzeczowe o wartości 11.850 PLN 

 
Konkurs nr 1, Towarzyskie, dokładności, wys. 50 cm (art.238.1.1) 
PUCHAR za każdy bezbłędny przejazd ,  Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników dekoracji 
 
Konkurs nr 2, Towarzyskie, dokładności, wys. 60 cm (art.238.1.1)  
PUCHAR za każdy bezbłędny przejazd ,  Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników dekoracji 
 
Konkurs nr 3, Towarzyskie, dokładności, wys. 70 cm (art.238.1.1)  
PUCHAR za każdy bezbłędny przejazd ,  Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników dekoracji  
 
Konkurs nr 4, Towarzyskie, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm (Aneks nr 5 Reg. B PZJ)  
PUCHARY od 1- 6 miejsca  ,  Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników dekoracji, voucher za 1 
miejsce –zamek Moszna wejście do parku i zwiedzanie komnat dla dwóch osób 
 
Konkurs nr 5, Towarzyskie, Klasa LL, zwykły, wys. 90 cm (art.238.2.1) 
PUCHARY, Nagrody pieniężne 400,250,100 PLN, Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 
dekoracji 
  
Konkurs nr 6, klasa L, dwufazowy (zwykły, zwykły), wys. 100cm (art. 274.1.5.3) 
PUCHARY, Nagrody pieniężne 500,350,200 PLN, Floot’s, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 
dekoracji , voucher za 1 miejsce –zamek Moszna wejście do parku i zwiedzanie komnat dla dwóch osób 
 
Konkurs nr 9, klasa P, zwykły, wys. 110 cm (art.238.2.1) 
PUCHARY, Floot’s, Nagrody pieniężne 600,450,300, nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników dekoracji 
 

            Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród: 

 do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce 

 od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2. 

 od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3. 

 od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-4 
 

9. Opłaty: 
 
Przelewem na konto LKJ „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle, Bank Spółdzielczy „ Bank Rolników” Opole 

55 8898 0003 2000 0000 4691 0001 

 Prosimy o dokładny opis wpłat przelewem: Tytuł przelewu: ZRiT 07.05.2022, nazwisko zawodnika, imiona 

koni /ew. BOKS   

Celem rezerwacji boksu, po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, należy dokonać opłaty. 

Potwierdzenie opłaty za boks należy przesłać na adres skwyspa@onet.pl najpóźniej do dnia 05.05.2022r. 

(czwartek). TYLKO BOKSY POTWIERDZONE I OPŁACONE BĘDĄ ZAREZERWOWANE! Liczba boksów 

ograniczona. W przypadku rezygnacji ze startów po terminie zgłoszeń wstępnych wszelkie dokonane opłaty 

nie będą zwracane. 

 
 

10. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering. 
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              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w  

              trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach Organizator zastrzega sobie prawo do    
              korekt w programie zawodów. 

 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać 

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

kucia oraz transportu. 

II. 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. 

III. 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 podroży 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. 

 

ORGANIZATOR       Propozycje zatwierdzone przez OZJ 

Dn. 11/04/2022 (Natalia Gruszka) 


