
                           

Zawody Jeździeckie w PONY GAMES
XII eliminacja Mazowieckiej Ligi Pony Games

SKJ Podkowa Leśna
18.06.2022 (sobota)

1. Organizator:                 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Podkowa Leśna
                                         ul. Głogów 11, 05-807 Podkowa Leśna
                                         Dyrektor Zawodów – Dorota Stokowska, tel. 505 177 401 
2. Termin:                 sobota.18.06.2022 godz. 9.00

3. Termin zgłoszeń:          do 15.06.2022 (środa)
                                          Zgłoszenia na stronie www.zawodykonne.com
                                          
4. Miejsce zawodów:         Podkowa Leśna ul. Głogów 11
                                          Parkur piaszczysty, kwarcowy 40 x 80 metrów. 
                                          Rozprężalnia piaszczysta 30 x 40 metrów (w razie niepogody hala) 
5. Uczestnicy:                   Zawodnicy bez licencji lub z licencją wstępną PZJ/WZJ. Konie – licencja
                                          WZJ/PZJ nie wymagana. 

                             Wiek zawodnika od 6 lat. Wiek konia od 4 lat.

6. Komisja Sędziowska:    Sędzia Główny:                    Leszek Doraczyński
                                          Gospodarz Toru:                  Mateusz Ruprecht
 
7. Obsługa komputerowa, spiker:  Ewa Siara tel. 881 030 570
    Obsługa medyczna: TP Trans 

8. Program zawodów – od godziny 09.00 

Konkurs nr PG1 - Pony Games z osobą towarzyszącą
Konkurs nr PG2 - Pony Games samodzielnie,  
                               zaliczany do klasyfikacji Mazowieckiej Ligi Pony Games
Konkurs nr S-30 – konkurs z przeszkodami w skokach, dokładności, wys. 30 cm
Konkurs nr S-40 – konkurs z przeszkodami w skokach, dokładności, wys. 40/50 cm
 
Godziny rozpoczęcia konkursów uzależnione są od liczby zgłoszeń i opublikowane 
będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronie 
www.zawodykonne.com

9.  Zawody  rozgrywane są zgodnie z „Regulamin Mazowieckiej Ligi Pony Games 2022”
.    Ww. Regulamin dostępny jest na panelu www.zawodykonne.com w dziale „Dokumenty”
     oraz na stronie www.konieregio.pl  
     Łączny limit startów pary zawodnik/koń w konkursach Pony Games – 3 starty.
     Łączny limit startów pary zawodnik/koń w konkursach skokowych – 2 starty

10. Opłaty:
      Startowe – 50 PLN / 1 przejazd
 

http://www.konieregio.pl/
http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/


 11. Boksy: 
      Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.         

12. Nagrody - honorowe       
    
13. Catering – bar na terenie zawodów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 
      powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach 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.


