
Propozycje  

III Towarzyskich Zawodów w skokach przez przeszkody 

o puchar Wójta Gminy Giżycko w Sulimach k. Giżycka 

19 czerwca 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Organizator: Stowarzyszenie Kochamy Mazury, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji   

w Wilkasach pod patronatem Wójta Gminy Giżycko,  
2. Termin i miejsce zawodów 19.06.2022 r. , Sulimy k. Giżycka 
3. Plac konkursowy: wymiary – 40m x 45m, podłoże: trawiaste 

    Rozprężalnia: podłoże trawiaste 
4. Sędzia główny – Beata Woroniecka 

    Członek Komisji Sędziowskiej: Karolina Jadach  

5. Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i WZJ, zawodnicy BPK 

6. Termin zgłoszeń: 16.06.2022 r.  
Zgłoszenia prosimy przesyłać adres mailowy: natalia.zadzilko@gmail.com 

7. Program zawodów: 
 

Niedziela  19.06.2022 r.  rozpoczęcie konkursów godz. 11.00 
 

Konkurs nr 1 „Pony games”  - tor z zadaniami (konkurs bez skoków przez przeszkody)  
Konkurs nr 2 kl. Mini LL  – wysokość przeszkód do 60 cm;  dokładności art. 238.1.1 

Konkurs nr 3 kl. LL – wysokość przeszkód do 80 cm; z trafieniem w normę czasu z reg. 

rozgrywania zawodów krajowych (B-skoki przez przeszkody) aneks 5 

Konkurs nr 4 kl. L – wysokość przeszkód do 100 cm; konkurs zwykły art. 238.2.1 Grand 

Prix „Sulimiady” o puchar Wójta Gminy Giżycko. 

 

W konkursach Zawodów nagrody finansowane są w całości przez organizatora oraz 

sponsorów wg wskazania na oficjalnym plakacie promującym Wydarzenie.   

 

W konkursie nr 1 nagrody rzeczowe, floots oraz medale dla wszystkich uczestników.  

W konkursach nr 2-4 puchary, floots oraz nagrody rzeczowe (w zależności od puli nagród 

nagrodami rzeczowymi nagradzane będą miejsca od 1-go do 7/8/9 lub 10-go miejsca 

włącznie). 
 

 

 

 



 

 

8. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ. 

9. Opłaty od jednego konia: 60 zł za zawodnika. W przypadku startu dwóch zawodników 

na jednym koniu, każdy z zawodników winien wnieść opłatę w wysokości 60 zł. Opłatę 

należy wnieść na wskazany przez Organizatorów numer konta do dnia 16 czerwca 

2022 r.  

Przyjmujemy wyłącznie wpisowe w formie przelewu. 

Wpisowe na konto 54 1240 5787 1111 0000 5760 3056 w tytule: 

Osoby fizyczne - Imię i nazwisko, adres, wpisowe "Sulimiada 2022" 

Osoby prawne - pełne dane i NIP,  wpisowe "Sulimida 2022" 

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie 

trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Dojazd i transport koni na własny koszt. Na miejscu Zawodów znajdować się będą 

specjalnie wyznaczone miejsca do parkowania koniowozów. Prosimy o przestrzeganie 

tymczasowej organizacji ruchu wyznaczonej na miejscu zawodów. Na miejsce zawodów 

będzie możliwość pobrania wody dla koni, lecz prosimy o wyposażenie się w wiadra celem 

napojenia koni.  

13. Organizator nie zapewnia boksów dla koni. Zawody odbywają się poza terenem ośrodka 

jeździeckiego. Dostępne są ogrodzone stanowiska dla koni (ich liczba ograniczona, nie 

prowadzimy rezerwacji tych miejsc).  
 

Przy dokonywaniu zgłoszeń proszę podać:  

- imię i nazwisko jeźdźca, numer PESEL, data urodzenia jeźdźca 

- zgłoszenie winno zawierać skany wszystkich pozwoleń/oświadczeń wymaganych przez 

Organizatora (wzory oświadczeń do pobrania na stronie wydarzenia na Facebooku bądź pod 

poniższymi linkami:  

https://cms-v1-files.idcom-

jst.pl/sites/855/cms/pliki/formularz_zgod_rodzic_2022.pdf?fbclid=IwAR2uv9xUN9lRe6UaH

QW9eMRqdFUSAQqzP25Um-iO8dD9wWEDZhLNdZTv99w 

https://cms-v1-files.idcom-

jst.pl/sites/855/cms/pliki/formularz_zgod_uczestnik_2022.pdf?fbclid=IwAR1eogXMCm-

KC46ExMm9k2Fr6r9zAxvWTfQsKV5t26LFc_bWOtXz_XnLsRk 

 

Regulamin: https://cms-v1-files.idcom-

jst.pl/sites/855/cms/pliki/regulamin_2022.pdf?fbclid=IwAR0Qj2rgI3l6MkvDId1t7h2fIpTHzI

8JSju86yBjBhPo5KmC4vsWsyiAoRM 

 

- reprezentowany klub lub informację o braku przynależności klubowej,  

- imię konia,  

- ilość startów w poszczególnych konkursach.  

 

Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ:  

- wymagane aktualne badania lekarskie zawodników,  

- w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców/prawnych opiekunów 

na uczestnictwo w zawodach, którą należy w dniu zawodów dostarczyć sędziemu głównemu,  
- ubezpieczenie NNW,  

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod poniższe nr telefonu. 
Kontakt  : Natalia Żadziłko tel. 694 961 551 

https://cms-v1-files.idcom-jst.pl/sites/855/cms/pliki/formularz_zgod_rodzic_2022.pdf?fbclid=IwAR2uv9xUN9lRe6UaHQW9eMRqdFUSAQqzP25Um-iO8dD9wWEDZhLNdZTv99w
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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 by 

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 podawania 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. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy!!!! 

 

Stowarzyszenie Kochamy Mazury 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Wilkasach  


