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PROGRAM ZAWODÓW 

Sobota (skoki przez przeszkody) 
Konkurs nr 1 – Konkurs 50 cm. z trafieniem w normę czasu.  
Konkurs nr 2 – Konkurs 80 cm. z trafieniem w normę czasu. 
Konkurs nr 3 – Konkurs klasy L, zwykły z rozgrywką (klasy L1). 
Konkurs nr 4 – Konkurs klasy P, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem. 
Konkurs nr 5 – Konkurs barier, klasy P1  
W konkursach nr 4 i 5 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający minimum III klasę sportową 

Niedziela (ujeżdżenie) 
Konkurs nr 6 – Pony Games (zasady konkursu zostaną podane na stronie internetowej 
organizatora, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zawodów) 
Konkurs nr 7 – Konkurs L-2 
Konkurs nr 8 – Konkurs P-2. 
Konkurs nr 9 – Konkurs N-2 
Konkurs nr 10 – Konkurs C-4 

Godziny rozpoczęcia konkursów są uzależnione od ilości zgłoszonych par i zostaną podane 
najpóźniej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konkursów. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

2. 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. 

3. 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 podróży powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

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

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


