
PROPOZYCJE 

ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

II ELIMINACJA PUCHARU AMATORÓW 

2-3.06.2018 

 
1. Organizator:  Klub Sportowy STANGRET Kielce 
 
Komitet Organizacyjny – dyrektor Iwona Maciąg tel 600 501 700 lub 605847012 
2. Termin zawodów: SOBOTA, NIEDZIELA 2-3.06.2018 

3. Termin zgłoszeń:tańsze opłaty do 25.05.2018r. (PIĄTEK) – ostateczny termin zgłoszen do 30.05.2018 
(SRODA) 
zgłoszenia wyłącznie przez portal zawodykonne.com 
 
4. Miejsce zawodów: hipodrom KS Stangret plac piaskowy 

z flizeliną 40m X 63m, rozprężania piaskowa z flizeliną 20mx40m oraz20m x 50m (kryta hala) 
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. 
W konkursach towarzyskich klasy „LL” (bez licencji) wymagany jest 
paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe 
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda 
rodziców. 
6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny – Anna Poborska 
Sędzia WZJ - 
Sędzia styl- Oskar Szrajer 
Sędzia – Agnieszka Kaproń 
Lekarz Zawodów – Joanna Świerczyńska 
Gospodarz Toru – Tomasz Próchniak 
7.Oferta: 
Uczestnicy: Riders Party w sobotę 2.06.2018 godzina 2000 

ZAKWATEROWANIE w sprawie noclegów prosimy o kontakt Krzysztof Pomiankowski 668181080: 
 
8. Opłaty termin do 25.05.2018 
 a) 280 zł/ koń/zawody z boksem (3 lub 2 dni startów) 
b) 150 zł/koń/zawody bez boksu (3 lub 2 dni startów) 
c) 220 zł/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów) 
d) 110 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów) 

d) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów 
t 
TERMIN do 30.05.2018 

 a) 350 zł/ koń/zawody z boksem (3lub 2 dni startów) 
b) 180 zł/koń/zawody bez boksu (3lub 2 dni startów) 

c) 260 zł/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów) 

d) 150 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów) 
 
 
 WPISOWE DO KONKURSÓW 
L 5zł 

P 10zł 

N 15zł 

C 15zł 

Puchar amatorów 15zł 

 
e) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 30.05.2018r jest 
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty 
f) 100 zł –podłączenie koniowozu do prądu. 
g) Ilość boksów ograniczona 



, istnieje możliwość zamowienia boksów murowanych- dopłata za boks murowany 100zł, ilość 
ograniczona 
h) możliwość zakupu siana 10 zł i słomy 10 zł za balik!!! 
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 
14. Program zawodów: 

sobota 2.06.2018r. 
9.00 
Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski” 60 cm, zwykły art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 

Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 
 

Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły art.238.2.1 (obydwa przejazdy 

zaliczane do klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 

Konkurs nr 1 klasy L 100 cm, zwykły art.238.2.1 

pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy, puchar 

Konkurs nr 2 klasy L – 100 cm, na styl jeźdźca, EGZAMINACYJNY 

pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy 

Konkurs nr 3 klasy P zwykły art.238.2.1 

pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS 

Konkurs nr 4 klasy N– 120 cm, zwykły art. 238.2.1 

pula nagród 450 zł (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS 

Konkurs nr 5 klasy C – 130 cm, dwufazowy, art. 274.5.3, 

pula nagród 600 zł (I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS, 
 
 

Niedziela 3.06.2018r. 
9.00 
Konkurs nr T3 klasy LL „towarzyski” 60 cm art.238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 

klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 

Konkurs nr T4 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły art.238.2.1 (obydwa przejazdy 

zaliczane do klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, 

Konkurs nr T5 klasy LL „towarzyski” 90 cm, dwufazowowy PUCHAR AMATORÓW 

nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 6 klasy L – 100 cm, zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 7 klasy P – 110 cm dwufazowy, art.274.5.3 otwarty 

pula nagród 400 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 50 zł) 

Konkurs nr 8 klasy N – 120 cm dwufazowy, art.274.5.3 

pula nagród 450 zł (I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS 

Konkurs nr 9 klasy C – 130 cm zwykły z rozgrywką art.238.2.2 

pula nagród 600 zł (I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS 

 
Finansowe Pule nagród zastaną wypłacone przy starcie minimum 5 koni w konkursie 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!! 



 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi 
być zawsze uwzględniany 
w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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 sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych 
na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy 
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

Propozycje zatwierdzone przez 


