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Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

 

HALOWE ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

PROPOZYCJE 

      

Ranga zawodów: HZRiT-B   

Miejsce: LKJ Ostroga Opole 

Data: 14.04.2018 

 

Warunki Ogólne: 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ. 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ. 

 

Data :  14.04.2018 

Miejsce: Kryta ujeżdżalnia LKJ Ostroga Opole 

Uczestnicy:  Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ.  

Konkursy towarzyskie – zawodnicy niezarejestrowani. 

Zasady uczestnictwa zgodne z  Przepisami PZJ.  

 

Organizator:  

Ludowy Klub Jeździecki Ostroga Opole 

  

Adres: ul. Wrocławska 172 

Kod pocztowy: 45-836 Opole   

Telefon/fax: 77 457 23 31 ; 609250754   

Email : biuro@ostroga.opole.pl  

Internet: www.ostroga.opole.pl 

 

OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Przepisami o Sędziach) 

 

• Komisja Sędziowska: 

Przewodniczący: Małgorzata Rzepka 

Sędzia WZJ: Łukasz Małek  

Członkowie: Lidia Twardowska-Gajda 

    

• Gospodarz Toru: Marek Cichecki   

• Komisarz: Anna Bronisz 

• Lekarz weterynarii zawodów: Sławomir Gołyś 

• Dyrektor Zawodów:  Marek Marczak, tel. 609 250 754 

• Obsługa komputerowa i fotokomórki: Włodzimierz Gajda 

      

WARUNKI TECHNICZNE 

       data         godzina 

Otwarcie stajni 13.04.2018 16.00 

mailto::biuro@ostroga.opole.pl
http://www.ostroga.opole.pl/
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Zebranie techniczne 

Sprawdzanie dokumentów 

Nie przewiduje się 

14.04.2018 (sobota) 

8.00 – 9.00 

Przegląd Weterynaryjny Nie przewiduje się       

 

Plac konkursowy /hala: 

o wymiarach 25 x 60 

 

Rozprężalnia: 

Hala namiotowa: 

o wymiarach 18x40 oraz grupy rozprężeniowe na parkurze. 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

 

Uczestnictwo:  

Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów  Ogólnych PZJ. 

 

Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń wstępnych 12.04.2018 

Termin zgłoszeń imiennych 12.04.2018 

Termin zgłoszeń ostatecznych:. 12.04.2018 

 

Zgłoszenia wyłącznie przez panel www.zawodykonne.com zakładka HZRiT-B Ostroga 

Opole, 

awaryjnie na adres:  Email: biuro@ostroga.opole.pl  wyłącznie na drukach PZJ. 

 

Prosimy o zgłaszanie przed zawodami ew. rezygnacji. 

 

Warunki finansowe: 

  

Boksy - opłata za boks –100 zł za nocleg (z piątku od godz. 16.00  na sobotę) 

50 zł za dzień zawodów – ilość boksów ograniczona, kontakt – dyrektor Zawodów 

Opłaty za zawody: wyłącznie na konto LKJ Ostroga Opole –  

Spółdzielczy Bank Rolników 50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 

 

Startowe we wszystkich konkursach towarzyskich i regionalnych 

– pierwszy start – 45 zł (w tym 5 zł na rzecz OZJ), 

– drugi lub trzeci start – 40 zł 

 

Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka 

Jeździeckiego. 

Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach. 

 

Zgłoszenia po terminie – dodatkowo 20 zł. 

 

Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 200 PLN 

 

 Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego 

Głównego: 20 PLN 

 

Wymagana dokumentacja dla koni - aktualne badania i szczepienia ochronne. 

 

http://www.zawodykonne.com/
mailto:biuro@ostroga.opole.pl
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć 

miejsce podczas zawodów i transportu. 

ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a. szczepienie podstawowe: 

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia. 

b. szczepienie przypominające: 

• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); 

• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody.  

 

NAGRODY  
flots według regulaminu – 25 % uczestników konkursu. 

Konkurs 2T - I miejsce 50 zł, II miejsce 50 zł 

Konkurs 5R kl. P - I miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł 

Konkurs 6R kl.N - I miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł 

Konkurs 7R - I miejsce 200 zł, II miejsce 100 zł 

 

INNE 

Od dnia 1 czerwca 2017 roku zawodnicy zobowiązani są do posiadania NUMERÓW 

STARTOWYCH (we własnym zakresie).  

Zawodnicy zobowiązani są do dostarczenia BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW (dot. 

dokumentów zawodników oraz koni) na pół godziny przed konkursem, w którym biorą udział. W 

przeciwnym razie będą wykreślani z list startowych - oznacza to BRAK MOŻLIWOŚCI 

STARTU.  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

(sobota) – Godzina rozpoczęcia konkursów  10.00 

Konkurs nr 1T  towarzyski 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs nr 2T towarzyski 80 cm zwykły art. 238.2.1 

- Warunki udziału w zawodach towarzyskich - zawodnicy bez licencji lub z licencją, posiadający 

aktualne badanie lekarskie z przychodni sportowej oraz ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW).  

- Niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach. 

 

Konkurs nr 3R kl. LL 90 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs nr 4R kl. L dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1  

Konkurs nr 5R kl. P  zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 6R kl. N dwufazowy art. 274.5.3  

Konkurs nr 7R kl. N-1 125 cm  zwykły art. 238.2.1 

 

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia. 

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 w zawodach, dobro konia musi 

stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu.  
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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 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 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.  

 


