
Ośrodek Jeździecki 'Hubertus' Trumiejki  
Trumiejki 26, 82-550 Prabuty
krajewscy.konie19@onet.pl

Towarzyskie Zawody w skokach przez przeszkody

     Organizator : Ośrodek Jeździecki 'Hubertus' Trumiejki
     Miejsce : Trumiejki 26
     Termin : 4.08.2018
     Uczestnicy : zawodnicy zarejestrowani i niezarejestrowani w PZJ

  Termin zgłoszeń do 02.08.2018 r. Zgłoszenia można dokonać przez panel  na platformie 
    www.zawodykonne.com . 

     Sędzia główny : Małgorzata Rutkowska
     Komisarz : Żaklina Chełstowska – Woźniak
     Gospodarz toru : Piotr Masłowski
     Dyrektor zawodów : Edward Krajewski tel. 782 748 670

     Program zawodów

     Konkurs nr 1   MIKRO LL dokładności (drążki na ziemi)
     
     Konkurs nr 2   MINI LL dokładności, bez szeregów wys. do 60 cm

     Konkurs nr 3  LL z trafieniem w normę czasu, wys. do 90 cm

     Konkurs nr 4  L zwykły wys. do 100 cm

     Konkurs nr 5  DERBY  L wys. przeszkód parkurowych do 100 cm, wys. przeszkód krosowych   
do 90 cm

   Opłaty : 50 zł za udział w zawodach 

   Warunki techniczne 
     Parkur o podłożu piaszczystym,  rozprężalnia o podłożu trawiastym.

mailto:krajewscy.konie19@onet.pl


Nagrody

KONKURS Flo Puchary Nagrody rzeczowe

MIKRO LL  wszyscy uczestnicy  wszyscy uczestnicy _

MINI LL  wszystkie czyste
przejazdy

trzy pierwsze miejsca trzy pierwsze miejsca

LL pierwsze 6
zawodników

trzy pierwsze miejsca trzy pierwsze miejsca

L pierwsze 6
zawodników

trzy pierwsze miejsca trzy pierwsze miejsca

DERBY pierwsze 6
zawodników

trzy pierwsze miejsca trzy pierwsze miejsca

     
Sprawy organizacyjne 

   Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 
   Organizator nie zapewnia boksów.
   Organizator nie odpowiada za wszelkie wypadki losowe, powstałe podczas zawodów oraz na 
terenie ośrodka.
   Organizator nie odpowiada za kradzieże itp. zdarzenia na terenie stajni.
   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.
   Zawodników obowiązują badania lekarskie, nieletni zgoda rodziców na udział w zawodach.
   Konie muszą mieć aktualne szczepienia.

Kodeks postępowania z koniem

 Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty ✓
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest 
najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie 
może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

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

 II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w ✓
zawodach. Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków 
nadużywania pomocy. 

 III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren ✓
zawodów, powierzchnię podłoża ,pogodę, warunki stajenne, 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, ewentualnej
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. 

ZAPRASZAMY

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki.


