
Stajnia Boroszewo  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPOZYCJE 

 

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 

 

 

 

 

Organizator: Stajnia Boroszewo 2016 

Miejsce: Boroszewo  
Termin: 29.07.2017   
Uczestnicy: Amatorzy. Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ i bez przynależności klubowej.  
Termin zgłoszeń ostatecznych do 27.07.2017r. Zgłoszenia wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na 
platformie www.zawodykonne.com 

Telefon kontaktowy  – Dyrektor zawodów Grzegorz Mąkosa  691 537 934 

W zgłoszeniach prosimy o podanie nr telefonów kontaktowych.  
 

 

Osoby Oficjalne:   

Sędzia - Leszek Chrystowski 

Gospodarz Toru - Michał Masłowski 

Obsługa Komputerowa - Aleksandra Oczachowska 

Dyrektor zawodów: - Grzegorz Mąkosa 

 

 

 

Program zawodów: 

 

29.07.2017r.(sobota) godz. 9:00  
Konkurs nr 1  Konkurs pierwszego startu   40 -50cm 

Konkurs nr 2 kl. Mini LL 70 - 80 cm dokładności   

Konkurs nr 3 kl. LL 80 - 90cm dokładności z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 4 kl. L 90 - 100 cm zwykły   

Konkurs nr 5  kl. L1 105 cm dokładności  

Konkurs nr 6 Speed & Music*  

* Speed & Music (konkurs rozgrywany na wysokościach L1) 

uczestnicy w rytmie głośnej muzyki muszą pokonać parkur.  

 

W konkursie towarzyskim mogą brać udział zawodnicy nieposiadający licencji, obowiązują ważne 

badania lekarskie i zgoda rodziców dla juniorów, ubezpieczenie NNW. 



 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz godzin rozpoczęcia konkursów. 

 

KOSZTY: 

 

Opłata za boksy : 50 zł od konia za całe zawody - boksy przygotowane od dnia 29.07.2017r od godz 8:00 

Organizator zapewnia ściółkę, pasza własna. 

 

Prosimy o zabranie wiader i żłobów. W zgłoszeniu prosimy obowiązkowo podać płeć konia, gdyż ułatwi to 

ich zakwaterowanie . 

 

Rezerwacja boksów do dnia 25.07.2017r.  

 

Stajnia Boroszewo tel. +48 691 537 934, e-mail: stajniaboroszewo@gmail.com, 

 

 
Warunkiem rezerwacji boksu jest wniesienie opłaty w biurze zawodów Ilość boksów ograniczona .  
UWAGA: Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia miejsc w stajniach.  
 

Opłata organizacyjna :  
- Wpisowe 50 zł od konia za dzień. 

 

- Startowe w konkursach  : 

klasa konkursu Wysokość startowego 

Mini LL 10,00 zł 
LL 10,00 zł 
L 20,00 zł 
L1 30,00 zł 
Speed &Music 30,00 zł 

 
 
W konkursach kl. LL , L, L1,Speed & Music  organizator przewiduje za I-III m-ce puchary. 
 

Klasa 
konkursu 

 Rodzaj  Wysokość Pula I II III IV V 

Mini LL Dokładności 
bez rozgrywki 

80cm 0 Flo Flo Flo Flo 
 

Flo 

LL Dokładności z 
trafieniem w 
normę czasu 

90cm 0 Rzeczowe 
+Bon na 
masaż 
konia 

rzeczow
e 

rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

L zwykły 100cm 0 Rzeczowe 
+Bon na 
masaż 
konia 

rzeczo
we 

rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

L1 Dokładności z 
rozgrywką 

105cm 0 Rzeczowe 
+ Bon na 

masaż 
konia 

rzeczo
we 

rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

Speed & 
Music zwykły 

 

105cm 800 300 + 
Bon na 
masaż 
konia 

200 150 100 50 

 
 

Nagrody – przy startujących min. 15 koniach 

 

- ZGŁOSZENIE PO TERMINIE – 20 ZŁ OD ZAWODNIKA (wątpliwości rozstrzygane na podstawie daty 
z potwierdzenia zgłoszenia)  
- Poprawki na liście startowej po ich opublikowaniu za zgodą Sędziego Głównego – 10 zł od konia (nie 
dotyczy skreśleń). 

 

mailto:stajniaboroszewo@gmail.com,


- Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów minimum na 1 godz. przed 
startem  
 
- Sprawy organizacyjne: 

 
- Parkur  –  podłoże piaskowe, rozprężalnia o podłożu piaskowym. 
- Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ i przepisami weterynaryjnymi. 
- Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. W przypadku braków w dokumentach 
znajdujących się na stronie internetowej PZJ( np. termin ważności badań lekarskich oraz dokumenty 
wymagane w konkursach towarzyskich) należy je okazać najpóźniej na 1 godz. przed startem. 
- Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będą wpuszczone na teren 
zawodów. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie 
podróży i trwania zawodów. 

 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA 

 

 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 być podporządkowane 

współzawodnictwu sportowemu ani innym celom 

 np. komercyjnym. 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na 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 podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży 

klaczy oraz również 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 podróży 

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, ewentualnej 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. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki ……...07.2017r. 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

Stajnia Boroszewo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
  


