
 
 
 

PROPOZYCJE III                                     
W 

SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
02.06.2018  

 
 

 
 

Zapraszamy na III Towarzyskie i Regionalne 
Zawody w skokachprzezprzeszkody 

 w  lubie Jeździeckim Olimpia 
o  

Puchar Burmistrza Dzielnicy  embertów 
Miasta stołecznego Warszawy. 

 
Organizator:  SKJ OLIMPIA - STAJNIA OLIMPIA 

 
Miejscezawodów: StajniaOlimpia, ul. Pastuszków 10, 04-435 Rembertów 

WJAZD OD UL. MOKRY ŁUG  
 

Termin zawodów: 02.06.2018 (Sobota) 
 

 głoszenia: do dnia 31.05.2018 na ZawodyKonne   
 

Biuro zawodów:  
 

Aleksandra Wiśniewska, tel. 603 833 360 
stajniaolimpia@gmail.com 

 
Warunkitechniczne: Parkur 30x60 podłoże kwarcowe, rozprężalnia 20x40 podłoże kwarcowe, 

druga rozprężalnia, hala 20x50 podłoże kwarcowe 
Uczestnicy: Zawodnicy i konie niezarejestrowani (konkursy Open) i zarejestrowani w WMZJ lub PZJ 

 
 

Osoby oficjalne: 
 

SędziaGłowny - Anetta Orlicka 
Sędzia, delegat WMZJ – Maksym Maksymowicz 
Sędzia - Beata Podgórna 
Komisarz – Marek Guz 
Gospodarz toru: Maciej Pekaniec 
Lekarz weternarii: Małgorzata Świderek- Baran 
 
 
 

 



Program zawodów: 
Sobota - 02.06.2018 r.  – początek godz. 9.00 

  
- konkurs nr  I  -  Open Debiuty 40/50cm, krzyżaki–dokładności  (Art. 238.1.1) 
- konkurs nr  II –Open Mini LL 60/70cm, dokładności  (art. 238.1.1) 
- konkurs nr  III – Open LL 80/90 cm, zwykły (Art. 238.2.1)  
- konkurs nr   IV -  L – zwykły (Art. 238.2.1)  
- konkurs nr  V -  P - z wyborem trasy (Art. 271) 
- konkurs nr  VI - N –Joker (Art. 269.5) 
 
Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 
będą w piątek po 10:00 na stronie https://zawodykonne.com 
            
Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 
 
Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ U/1507/20/Z/2017 z dnia  

 24.11.2017r. oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR. 
 
  soby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „open” (towarzyskich), obowiązują:  
 aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób     
 niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku koni w konkursach „open” –    
 wymagany jest minimum paszport urzędowy  z aktualnymi szczepieniami.  
 
 Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017:  
         - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia (art. 4  
            pkt. 2 Tabela),  
         - w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest  
           dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie  
           startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się    
           tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 3). Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy  
           zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem  
           danego konkursu. 

            
 

Nagrody: 
- konkurs nr I   - Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
- konkurs nr II  -  Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
- konkurs nr III  -  Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
- konkurs nr IV  -  I – 300 zł. , II – 200 zł.,  III –100 zł. 
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
- konkurs nr  V - I – 400 zł. , II – 300 zł.,  III – 200 zł. 
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
- konkurs nr  VI - I – 600 zł. , II – 450 zł.,  III – 300 zł. 
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s 
 
Liczba miejsc nagradzanych moz eulec zmianie w zalez nos ci od ilos ci startujących w poszczego lnych 
konkursach (1-4 konie –1 miejsce; 5-8 koni –miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni-miejsca 
1-4, powyz ej 16 koni – miejsca 1-5) 

 
 
 

 płaty : 
Wpisowe: 120zł. od konia 
Startowe: 



Debiuty   - 20 zł. 
 Mini LL  – 20 zł.  
LL – 20 zł. 
L – 30 zł.  
P – 40 zł . 
N – 50 zł.  
 

 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za kradziez e, wypadki i inne szkody 
mogące wyniknąc  w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 
Protesty: Kaz dy protest musi byc  podany na pis mie z dołączeniem kaucji 
w wysokos ci 200 zł.  
Kaz da zmiana na lis cie startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (niedotyczy skres len  z listy) 
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodo w.  
Na zawodach obowiązuje KOD KS POS  POWANIA Z KONIEM 

 
       P    P              M 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowan  konia do startu w zawodach,  
dobro konia musistac  ponad wszelkimi innymi wymaganiami.  
Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 
II. Konie i jez dz cy muszą byc  wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą  
udział w zawodach. Odnosi się to takz e do podawania leko w i s rodko w medycznych,  
zabiego w chirurgicznych zagraz ających dobru konia lub ciąz y klaczy,  
oraz do przypadko w naduz ywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagraz ac  dobru konia. Wymaga to zwro cenia szczego lnej 
uwagi na teren zawodo w, powierzchnię podłoz a, pogodę, warunki stajenne,  
kondycję koni i ich bezpieczen stwo takz e podczas podro z y powrotnej z zawodo w. 
I . Nalez y dołoz yc  wszelkich staran , aby zapewnic  koniom staranną opiekę  
po zakon czeniu zawodo w, a takz e humanitarne traktowanie po zakon czeniu 
kariery sportowej. Dotyczy to włas ciwej opieki weterynaryjnej obraz en   
odniesionych na zawodach, spokojnej staros ci, ewentualnie eutanazji. 
 . PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jez dzieckim do stałego 
Podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętnos ci dotyczących wszelkich aspekto w 
wspo łpracy z koniem. 
 

 
 
 


