
P R O P O Z Y C J E
 ZAWODÓW

REGIONALNYCH 
W SKOKACH PRZEZ

              PRZESZKODY.

KOZŁOWO 2018***
1 .Termin zawodów: 21.07.2018r.                                                   
2. Miejsce zawodów: Kozłowo 42
3. Organizator zawodów: firma: „Zaplątani w Końskich Grzywach”
4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.07.2018r.(czwartek) 

wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na platformie zawodykonne.com

Zgłoszenia po terminie – dodatkowa oplata 30 zł.

 5. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni w 
konkursach regionalnych, zgodna z przepisami PZJ. 
W konkursach towarzyskich możliwość startu mają zawodnicy bez 
rejestracji w WZJ/PZJ oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują 
aktualne badania lekarskie. Zgoda na start od rodziców/opiekunów w
przypadku osób niepełnoletnich a także ubezpieczenie NNW

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i 
zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń w czasie trwania zawodów.

OSOBY OFICJALNE:

Sędzia główny:        Marta Głuchowska                 
Sędziowie:                               Anna Małkowska-Piotrowska
                                                Żaklina Chełstowska-Woźniak
                                                                                                                      
Gospodarz toru:                       Piotr Masłowski
Obsługa komputerowa:           



Obsługa wet.:                           Ewa Burdzy

Sprawy organizacyjne:            Joanna Piotrowska (+48) 602 208 382
                                                 Łukasz Łangowski (+48) 502 951 512
                                                

PROGRAM  ZAWODÓW :
   

 21.07.2018r. (sobota około godz. 15:00) – po zakończeniu
zawodów towarzyskich.

KONKURS nr 1 kl.  BINGO art. 262.4

NAGRODA !!! :)
(szczegóły na: http://www.osadakarbowko.pl/pakiety/6/pakiet-

zakochani-i.html )

Zasady rozgrywania konkursu:

4. Masters (Bingo)

4.1. Masters jest konkursem z rundą podstawową i maksymalnie

czterema rozgrywkami. W rundzie podstawowej parkur składa się

z sześciu przeszkód w tym z jednego szeregu podwójnego. Wysokość

maksymalna przeszkód wynosi 150cm, a szerokość maksymalna

przeszkód 140-170cm. W każdej z rozgrywek, kiedy zawodnik wjeżdża

http://www.osadakarbowko.pl/pakiety/6/pakiet-zakochani-i.html
http://www.osadakarbowko.pl/pakiety/6/pakiet-zakochani-i.html


na parkur, to wskazuje jedną z przeszkód, która zostanie podniesiona.

Pierwszy błąd - niezależnie od charakteru - eliminuje zawodnika.

W takim przypadku, przeszkoda podniesiona przez zawodnika zostaje

przywrócona do poprzedniej wysokości jaką miała przed podniesieniem.

Przeszkody mogą być podnoszone drugi raz w tej samej rozgrywce pod

warunkiem, że wszystkie przeszkody zostały już podniesione i nie były

obniżane do ich początkowych wysokości w tej rozgrywce.

4.2. Po trzeciej rozgrywce, w przypadku równej liczby punktów karnych

otrzymanych przez kilku zawodników, czwarta rozgrywka rozgrywana

jest na czas, pomiędzy tymi zawodnikami bez podnoszenia wysokości

przeszkód.

Maksymalne wymiary przeszkód w czwartej, ostatniej rozgrywce

wynoszą: wysokość 1,7m, szerokość okserów 2m, szerokość triplbaru

2,2m.

OPŁATY:
Wpisowe + startowe od konia - 50 zł.

Minimum 5 par do rozegrania konkursu!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ.



Kodeks Postępowania z Koniem: 

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, transportu.

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,
powierzchnie  podłoża,  pogodę,  warunki  stajenne,  kondycje  koni  i  ich  bezpieczeństwo  także  podczas  podróży
powrotnej z zawodów.

IV.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej  obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.
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