
  
PROPOZYCJE 

 

 
Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody   

DĄBRÓWKA MAŁA  
 
 
 

Regionalne zawody  odbędą się o ile ilość koni zgłoszonych do ZO nie 
przekroczy 200 a ogólna liczba zgłoszonych koni w ZO i ZR nie może 
przekroczyć 220 dlatego do ZR będą zapisywane konie wg. kolejności 
zgłoszeń. 
 
 
 

1. Organizator: JKS „U Robsonów” 
2. Termin zawodów: 23-25 czerwca 2017 r. 
3. Miejsce: hipodrom na terenie JKS „U Robsonów” 
4. Warunki techniczne:         Plac konkursowy  – kwarc 

                                            rozprężalnia   – kwarc 
5. Komisja sędziowska:  

Sędzia główny     -   Zbigniew Witkowski 
     Członkowie Jury  -   Stanisław Iskierko 

Delegat WMZJ:    -  Antoni Pacyński 
     Komisarz:             -  Leszek Chrystowski 
6. Gospodarz toru:    -  Arkadiusz Weckwert 
7. Sekretariat:            -  Ewa Adamiak 
8. Lekarz weterynarii:    Jagoda Pacyńska 
9. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu 
10. Termin zgłoszeń19 czerwca 2017 r. godz. 20.00.  
11. Zgłoszenia do konkursów prosimy przesyłać przez portal                      

zawodykonne.com, tel do kontaktu 509972042 
12. Boksy będą przygotowane od czwartku 22 czerwca 2017 r. od godz. 10.00. 

Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, 
decyduje  kolejność zgłoszeń. Trociny płatne 50 zł  kostka. 
 

 



13.  Program zawodów: 

Piątek 23.06.2017 r. rozpoczęcie konkursów około godz. 8.00 
Konkurs nr 1 kl. L – zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 2 kl. P- dwufazowy art. 274.5.3 
Konkurs nr 3 kl. N – zwykły art. 238.2.1 

Sobota 24.06.2017 r.  rozpoczęcie konkursów około godz. 8.00 
Konkurs nr 4 kl. L -  dwufazowy art. 274.5.3 
Konkurs nr 5 kl. P 1 – zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr 6 kl. N - dwufazowy art. 274.5.3 

Niedziela 25.06.2017 r.  rozpoczęcie konkursów o godz. 16.00 
Konkurs nr 7 kl. L1 – dwufazowy art.274.5.3 
Konkurs nr 8 kl. P1  - dwufazowy art.274.5.3 
Konkurs nr 9 kl. N – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269.5 
14. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. 
15.  Opłaty od jednego konia: wpisowe 150 zł; opłata za boks   wiata 250 zł, 

stajnia 350 zł.. Startowe konkurs 1,4,7 – 20,00 zł; 2,5,8 – 30,00 zł; 3,6,9 – 
40,00 zł.. Opłaty na miejscu w biurze zawodów. Każda zmiana na liście 
startowej po jej wydrukowaniu –opłata 10 zł (nie dotyczy skreśleń)  

16. NAGRODY:  Pula nagród 5000,00 zł 
Klasa L 80,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 

Klasa P 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 

Klasa N 300,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 40,00 zł 

Klasa L 100,00 zł 75,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 

Klasa P-1 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 

Klasa N 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł 

Klasa L-1 100,00 zł 75,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 

Klasa P-1 200,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 

Klasa N 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł 

 
17. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 

Przy dużej ilości koni 3 dnia start zostanie ograniczony do 1 przejazdu. 
18.  Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w 

czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

19.  Dojazd i transport koni na własny koszt. 
20.  Istnieje możliwość podłączenia koniowozu do prądu.  
21. Strona JKS U Robsonów z propozycjami i wynikami zawodów  

www.ekwador-robson.pl 
 

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ w dn. 13.05.2017 
 
 

 

http://www.ekwador-robson.pl/


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
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. 

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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także 
podczas podróży powrotnej z zawodów. 

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 w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach 
oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 
poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 
koniem.   

 

Kolejne zawody: 
28-30.07.2017 ZR 
25-27.08.2017 Mistrzostwa Warmii i Mazur 
23-24.09.2017 Mistrzostwa Polski Północnej 
7-8.10.2017 I Eliminacje  HPWM 
20-22.10.2017 HZO 
17-18.11.2017 II Eliminacje HPWM 

    2-3.12.2017 III Eliminacje HPWM 

 


