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Zawody Jeździeckie w Polish Pony Club 

 

 

 

1.Organizator: Polish Pony Club Sp. z o.o. – Oddział na Polskę The Pony Club 

2. Termin zawodów: 19.05.2018 (sobota) godz. 11.00 

3.Miejsce zawodów: Rancho Milka Star - Polish Pony Club Sp. z o.o., Kierwiny 48, 

11-106 Kiwity (pod Lidzbarkiem Warmińskim) 

4.Uczestnicy: każdy chętny bez ograniczeń wieku i umiejętności jeździeckich - nie 

jest wymagana dokumentacja przynależności klubowej, licencje, szczepienia koni 

itp., natomiast sędziowie bardzo wnikliwie przyjrzą się prezentowanej dawce dobrego 

humoru 

5. Termin zgłoszeń: do 18.05.2018 do godz. 20.00 telefonicznie: Jerzy Mićko tel.603-

619-272/515-731-086, mailowo: polishponyclub@wp.pl lub przez facebook : Polish 

Pony Club Sp. z o.o. lub za pośrednictwem panelu  www.zawodykonne.com  

6.Opłaty: wpisowe 40zł od pary jeździec-koń, startowe – 10zł od przejazdu 

(W przypadku nie przekraczania przez zawodnika 5 startów w obrębie zawodów, 

starty na różnych koniach będą liczone pod jedno wpisowe) 

7. W danym konkursie liczy się LEPSZY przejazd danej pary  

8.Podczas zawodów jeden koń może startować 5 razy (start w pony games jest poza 

pulą startów) – parkur będzie zawierał 6-8 przeszkód, stąd uznajemy wyższą ilość 

startów (mikro LL/shetty i mini LL – 6 przeszkód, LL i L – 8 przeszkód) 

9.Boksy-istnieje możliwość wynajęcia boksu po wcześniejszej rezerwacji, koszt 

50zł/dobę, rezerwacje: tel.603-619-272/515-731-086 (ilość boksów ograniczona) 

10.Parkur : hala 30mx40m kwarc z fizeliną, rozprężania : hala 20mx30m 

(wygrodzona część hali), miejsce do stępowania na zewnątrz  

11.Sędzia : Jerzy Mićko/Katarzyna Szostawicka 

12.Parkur : Kamila Walkowska 

13.Nagrody: 30% wpisowego  

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. 

15.Odpowiedzialność za ubezpieczenia startujących par spoczywa na 

przedstawicielach ekip i zawodnikach-przystąpienie do startu jest RÓWNOZNACZNE 

z posiadaniem ubezpieczenia!!! oraz zgodą rodziców zawodników nieletnich na start 

15.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 

 

 

Pogram zawodów: 

 

Konkurs 1 - Pony Games - zawody zręcznościowe na koniach  

 

(Przerwa na przebudowę parkuru i osiodłanie koni) 

 

Konkurs 2 – Skoki „z buta” – ten sam parkur, który będzie w mikro LL (idealny czas  

na zapoznanie z parkurem) – konkurs na pomysłowość i styl 
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Konkurs 3 - Mikro LL/Shetty (wysokość przeszkód do 40cm) – zwykły , dla 

szetlandów przeszkody nie przekraczające 20cm 

 

 

 

Konkurs 4 - Mini LL (wysokość przeszkód do 60cm) – zwykły  

 

Konkurs 5 - LL (wysokość przeszkód do 80cm) – zwykły  

 

Konkurs 6 - L (wysokość przeszkód do 100cm) – zwykły  

 

 

Zapraszamy do wspólnej sympatycznej zabawy!!! 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM PZJ 

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. 

 


