
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 

Klub Jeździecki „Atrium” Swarzędz zaprasza na 

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY 

SWARZĘDZ 

ORGANIZATOR: Klub Jeździecki "Atrium" Swarzędz 

Sędzia główny: Grzegorz Jaroszewski 

Gospodarz Toru: Wiesław Laskowski 

Komisarz: Weronika Orłowska 

 

MIEJSCE ZAWODÓW:  

Centrum Sport & Fitness Atrium  

ul.Strzelecka 35A  62-020 Swarzędz 

 

• parkur i rozprężalnia piaszczyste 

TERMIN ZAWODÓW: 11 lipca 2015 r.  

ZGŁOSZENIA:  Zgłoszenia tylko przez internetowy panel zgłoszeniowy 

https://zawodykonne.com/zawody panel zgłoszeniowy dostępny również na stronie 

www.tarantevents.pl . (panel dostępny od 21 czerwca do 9 lipca, pomoc Tel. 792345080) 

Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników (nr konkursów) 

UCZESTNICTWO:  

• Nie wymagana dokumentacja WZJ/PZJ,   

• Wymagane ważne badania lekarskie lub zaświadczenie o braku przeciwskazań do jazdy 

konnej; 

• Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich; 

• Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń 

losowych; 

• Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć 

miejsce podczas trwania zawodów oraz w czasie transportu koni i zawodników oraz osób 

trzecich. 

• Od koni wymagane szczepienie przeciwko grypie 

OPŁATY:  Gotówką na miejscu; 35zł od startu każdej pary w konkursach do klasy LL, L oraz L1 50 zł od 

startu; możliwość wynajęcia boksu w dniu zawodów 30 zł(słoma) trociny za dodatkową opłatą; 50 zł 

wynajem boksu na całą dobę- przed zawodami i w dniu zawodów (ilość boksów ograniczona) 



Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 

 Program zawodów: 

START GODZINA 9
00

 

Konkurs nr 1 wysokość 55cm dokładności, art. 238.1.1 

Konkurs nr 2 klasy mini LL (70-75cm) zwykły, art. 238.2.1 

Konkurs nr 3 klasy LL (do 90cm) dwufazowy, art. 274.5.3 

Konkurs nr 4 klasy L (100cm) zwykły, art. 238.2.1 

Konkurs nr 5 klasy L1 (105cm) zwykły z rozgrywką (art. 238.2.2)o PUCHAR BURMISTRZA 

 

Za każdy bezbłędny przejazd gwarantowane flot’s, w konkursach od 2 - 5 za III 

pierwsze miejsca puchary;  w zależności od ilości zgłoszeń nagrody rzeczowe 

lub pieniężne. 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 18.06.2015 – Ryszard Szymoniak 

PSY TYLKO NA SMYCZY, ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W  
STAJNIACH !!!!  PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH 
PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 koniomstaranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 

humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwejopieki 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 

 


