
TOWARZYSKIE I 

REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY 

Ciechocinek 8-9 lipiec 2017 

 
1.Organizator – Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza  

2.Miejsce – ul. Kolejowa, Ciechocinek 

3.Termin zawodów – 08-09.07.2017 r 

4. Zgłoszenia do dnia 06.07.2017 do godz. 18 

na portalu: www.zawodykonne.com  

5.Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny: Katarzyna Meger 

Sędzia: Michał Masłowski, Aleksandra Oczachowska, Patrycja 

Sosna 

Komisarz Zawodów: rotacyjnie 

Gospodarz Toru: Marcin Pacyński 

Obsługa komputerowa i elektroniczny pomiar czas: 

Cheval-Tech 

6.Warunki techniczne: 

Rozprężalnia – podłoże trawiaste 

Parkur – podłoże trawiaste 

 

7. Program zawodów 

http://www.zawodykonne.com/


SOBOTA – początek godz. 11:00 

Konkurs nr 1 

Mini LL (60 cm) – dokładności art. 238.1.1 (towarzyski)  

 

Konkurs nr 2 

KUCE grupa A,B 50-60cm, C,D 70-80 cm  

zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski) 

Konkurs nr 3 

KUCE grupa A,B 60-70cm, C,D 80-90 cm  

dokładności z oceną stylu art. 6 (regionalny) 

Konkurs nr 4 

LL – z trafieniem w normę czasu art 238.1.1 (towarzyski) 

Konkurs nr 5  

L – dwufazowy art. 274.5.3 (towarzyski)  

Konkurs nr 6 

P – szybkości muzyczny (regionalny) 

Konkurs nr 7 

N - zwykły z rozgrywką 238.2.2  

 

NIEDZIELA – początek godz. 12:00 

Konkurs nr 8 

Pierwszy krok (30 cm lub drągi na ziemi) 

Konkurs nr 9 

Mini LL - dokładności (towarzyski) art. 238.1.1, losowanie nagród 

Konkurs nr 10 

KUCE – zwykły grupa A,B 50-60cm, C,D 70-80 cm 

(towarzyski) 

Konkurs nr 11 

LL – dokładności z natychmiastową rozgrywką (towarzyski) 

Konkurs nr 12 

L - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem – art.269.5 



Konkurs nr 13 

Konkurs sztafet – zespoły dwuosobowe (do 80cm) - 

art.268.2.1 (dokładne zasady wyjaśnione będą przed konkursem) 

 

 

8. Nagrody 

We wszystkich konkursach puchary oraz flots  

konkursy nr 1,2,3,4,5 (sobota) – nagrody rzeczowe 

konkurs 6 (P): I msc. 350 zł, II msc. 200 zł, III msc. 150 zł 

konkurs 7 (N): I msc. 500 zł, II msc. 400 zł, III msc. 300 zł 

konkursy nr 8 9 10 11 12 13 (niedziela) – nagrody rzeczowe 

 

 

9. Opłaty  

Sobota 8.07.2017  Wpisowe i startowe 120 zł  

 

Niedziela 9.07.2017  Wpisowe i startowe 100 zł 

 

Wpisowe i startowe od każdego konia startującego w zawodach 

niezależnie od ilości startów 

 

10. Sprawy różne  

• Możliwość przenocowania koni – Jacek Kulpa tel. 664-850-

947 

• Zastosowanie mają Przepisy Ogólne PZJ oraz Regulamin 

Dyscypliny Skoków; 

• Konie obowiązują aktualne szczepienia przeciw grypie (wg. 

Zaleceń FEI/PZJ); 

• Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz 

ubezpieczenia NNW; 



• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców na start w zawodach; 

• Wszelkie informacje dotyczace zawodów (m.in. listy 

zgłoszonych par, listy startowe, ewentualne zmiany w 

programie itp.) publikowane będą na portalu: 

www.zawodykonne.com 

•  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, 

wypadki i inne szkody mogace wyniknąc w trakcie transportu i 

uczestnictwa w zawodach  

• Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz od innych zdarzeń losowych  

• Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo do zmian w programie 

zawodów  

11. Na zawodach obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z  

KONIEM 

12. Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie trwania  

zawodów.  

13. Obsługa weterynaryjna: Stanisław Pałczyński   

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zawodów pod nr tel. 664-

850-947 

 

 

Serdecznie zapraszam Prezes CKJ „Bonanza” 

Jacek Kulpa 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ (27.06.2017) Rafał 

Perlikowski 

 

 

 

http://www.zawodykonne.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks Postępowania z Koniem: 

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, transportu.  

II. Konie i jeźdźcy musza 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, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje 

koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

IV. 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, ewentualnej eutanazji. 

 

 

 


