
PROPOZYCJE 
III TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W Racławiu 

Gmina Bogdaniec 03 05 2018 r. 
 
1. Organizator: Stowarzyszenie HorseSports, kontakt: 793 128 201 

2. Termin zawodów: 03 05 2018 r., godzina rozpoczęcia: 11:00 (może ulec zmianie) 

3. Miejsce: Racław (przy sali wiejskiej) 

4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: poniedziałek, 30.04.2018 

6. Zgłoszenia na: zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać Racław) 

Listy startowe, godziny rozpoczęcia konkursów: www.zmierzczas.pl  

 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń – wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego 

i za opłatą 20 zł za każdą zmianę (nie dotyczy skreśleń). 

7. Program zawodów: 
a) Odprawa techniczna (opłaty, sprawdzanie dokumentów zawodników i koni) od 10:00 

b) Rozpoczęcie konkursów: 11:00 

c) Konkurs nr 1 debiuty – dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

d) Konkurs nr 2 mini LL- do 60 cm –dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

e) Konkurs nr 3 LL – do 80 cm, z trafieniem w normę czasu  

f) Konkurs nr 4 L – do 100 cm,  dwufazowy art. 274.5.3 

g) Konkurs nr  5 L – do 100 cm, zwykły art. 238.2.1 

h) Konkursy dodatkowe 

• Potęga skoku bez Konia 

8. Nagrody: we wszystkich konkursach Organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe, flot’s 
dla wszystkich zawodników za bezbłędny przejazd, puchary za trzy pierwsze miejsca. 

9. Warunki techniczne: parkur i rozprężalnia podłoże piaszczysto - trawiaste (równe) 

10. Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny:    Leszek Pawlak 

Sędzia    Tadeusz Szymoniak 

Gospodarz Toru              Daniel Miechowicz 

11. Opłaty startowe: 
a) Konkurs nr 1 : 30 zł od każdego startu konia. 
b) Konkursy nr 2,3,4 : 40 zł od każdego startu konia 

 
12. Sprawy organizacyjne: 

a) Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ, w tym z Uchwałą PZJ z dnia 
24.11.2017r. z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w 
Zawodach Regionalnych. Zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, 
ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

b) W przypadku koni wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi 
szczepieniami na grypę koni. 

c) Zgodnie z Regulaminem dyscypliny Skoki Przez Przeszkody 2017 – do konkursów L1 



włącznie koń może startować trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem 
maksymalnie dwukrotnego startu w konkursie. W konkursach, w których o 
zwycięstwie decyduje czas przebiegu do klasyfikacji liczy się pierwszy start konia. 
Drugi traktowany jest treningowo. 

d) Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia 
głowy (kasku) z prawidłowo zapiętym, przynajmniej trzypunktowym mocowaniem. 

e) Minimalny wiek startujących koni to 4 lata. 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

g) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem. 

h) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, 
plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach 
internetowych itp. 

i) Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników lub koni, oraz kradzieże, 
wypadki, szkody i inne zdarzenia losowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi 
stać ponad wszelkimi  innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w 
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów 
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków 
nadużywania pomocy medycznej.  

III.  Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 
zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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 sportowe. Dotyczy to 
właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 
starości, ewentualnie 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 LZJ w dniu 17.04.2018 
 
 
 Olaf Maron 
 (-) 


