
 

 

 

 

 

 

                  
 

 

Wójt Gminy Zgorzelec i Starosta Zgorzelecki oraz  

Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe 
„Na koń” w Łagowie  

serdecznie zapraszają na:  
Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody z udziałem zawodników 

zagranicznych - XV edycja 

Puchar Wójta Gminy Zgorzelec 

Mistrzostwa Powiatu Zgorzeleckiego o Puchar Starosty Zgorzeleckiego. 

Finał EURO CUP Neisse/Nysa (VI edycja) 

 

  
 

Organizatorzy:   Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Na koń” w Łagowie 

  Stowarzyszenie KJ „Brawura”, Gmina Zgorzelec; Powiat Zgorzelecki  
 

Miejsce: Łagów k/ Zgorzelca (teren obok Ł.O.Ś) 

Termin: 
 

 15.09.2018     
Biuro zawodów czynne od godz. 9:00. Konkursy rozpoczną się od godz. 10:00 

 

Zgłoszenia: 
 

Do dnia 12.09.2018 do godziny 18.00  
Zgłoszenia odbywać się będą online JEDYNIE poprzez panel  
www.zawodykonne.com ZR Łagów 
Żadna inna forma zgłoszeń nie będzie ważna. 
 

Uczestnicy: Kluby i Sekcje PZJ, zawodnicy niezrzeszeni, goście z Czech i Niemiec 

Komisja sędziowska:  
 

 Sędzia Główny: Krzysztof Ksztoń 

Sędzia WZJ Andrzej Potaczek 

Sędziowie: 
 

Komisarz zawodów: 
Sędzia kwalifikator: 

  Anna Krzesiewicz 

  Włodzimierz Gajda 

  rotacyjnie 

  Jacek Pękalski 

Gospodarz toru: Jacek Pękalski 

Dyrektor zawodów: Marian Matyjasik 

https://zawodykonne.com/zawody/wgajda/66


 

 

 

 

 

 

                  
 

Lekarz weterynarii: Jan Żurowski 
 
 
 
 

Program Zawodów: 
 

Sobota, 15.09.2018 - Zawody regionalne: 

1. Konkurs klasy LL- 90 cm dokładności /238.1.1/ 

2. Konkurs klasy L - 100 cm /260.3/  

MISTRZOSTWA POWIATU ZGORZELECKIEGO 

260.3 - KONKURS NA ZASADZIE KONKURSU ZWYKŁEGO. PO ZAKOŃCZONYM 

PRZEJEŹDZIE (po zamknięciu czasu) W CELU ANULOWANIA JEDNEJ ZRZUTKI Z 

PARKURU MOŻNA SKOCZYĆ SPECJALNIE PRZYGOTOWANĄ PRZESZKODĘ (wyższą o 10 

cm i trudniejszą technicznie, można ją jechać ale nie trzeba, pokonana bezbłędnie przeszkoda 

daje minus 4 punkty karne, zrzucona – dopisuje się kolejne 4 punkty karne). Zawodnik podejmuje 

decyzję o skoku przeszkody dodatkowej po ukończeniu parkuru podstawowego. 

3. Konkurs klasy L- 100 cm egzaminacyjny 

4. Konkurs klasy P - 110 cm dwufazowy /274.5.2/  Finał Euro Cup  

    Neisse/Nysa 

5. Konkurs klasy N - 120 cm dokładności z rozgrywką /238.1.2/ Puchar Wójta 

    Gminy Zgorzelec 

6. Konkurs klasy C - 130 cm zwykły /238.2.1/ Puchar Prezesa ŁSRS „Na koń”                                                  

w Łagowie Mariana Matyjasika 

 Rodzaj podłoża: Parkur i rozprężania – trawiaste podłoże 

 

Opłaty :     
         
 

Konkursy regionalne :   1                     30zł /    8 EUR 

                                          2, 3, 4             40zł / 10 EUR  
                                          5, 6                 50zł / 12 EUR 

 Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze 

zawodów na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

Listy startowe:  Listy startowe będą widoczne na stronie www.zawodykonne.com, zakładka ZR-
ŁAGÓW najpóźniej 12.09.2018 (środa) od godz. 20.00  
 

 
Sprawy organizacyjne: 

 

 Imię i nazwisko zawodnika, jego nr PZJ/WZJ, przynależność klubową, data 
ważności badań lekarskich o ile nie ma ich w bazie PZJ , nr konkursu i ilość 
przejazdów; 

 Imię konia, nr PZJ/ WZJ;  
  

 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów:  opłata 
20 zł. 

http://www.zawodykonne.com/


 

 

 

 

 

 

                  
 

 Członkowie Stowarzyszenia NA KOŃ z zapłaconą składką członkowską za 2018 rok 
są zwolnieni z opłaty startowej. 

 Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do 
biura zawodów przed rozpoczęciem konkursu. 

 Organizator nie zapewnia boksów dla koni na terenie zawodów.   
 Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania 

weterynaryjne koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą 
dopuszczone do startów. 

 Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodnika przypiętych 
w widocznym miejscu. 

 Mistrzem Powiatu Zgorzeleckiego zostaje osoba mieszkająca na terenie Powiatu 
Zgorzeleckiego. Niezależnie prowadzona będzie klasyfikacja dla wszystkich 
zawodników.                    

 Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start 
w zawodach. 

 Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje 
noszenie prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask). 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas 
zawodów.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów, a w 
przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów 
lub ograniczenia puli nagród finansowych.  
 
 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJĘ 
NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU 13.09.2018 r. DO GODZINY 
23:00 NA ADRES nakonwlagowie@wp.pl ORAZ ANULOWAĆ ZGŁOSZENIE 
NA PANELU www.zawodykonne.com 

 
 
 

NAGRODY W KONKURSACH 

 
Konkursy regionalne 

Nr. Konkurs Nagrody 

1. 
 

LL – 90 cm Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy 

2. 
 

L - 100 cm Flot’s, puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III 
Puchar, flo, nagroda rzeczowa dla Mistrza Powiatu Zgorzeleckiego 

3. L - 100 cm 
EGZAMINACYJNY 

Flot’s 

4. P - 110 cm Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze 
miejsca: I = 400 zł; II = 300 zł; III = 200 zł 

5.  N - 120 cm Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze 
miejsca: I = 450 zł; II = 350 zł; III = 250 zł 

6.  C – 130 cm Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze 
miejsca: I = 500 zł; II = 400 zł; III = 300 zł 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród lub w przypadku małej 

mailto:nakonwlagowie@wp.pl


 

 

 

 

 

 

                  
 

frekwencji lub miejsc ex aeqo 

 
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 w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi 
innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transpo rtu. 
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, 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 obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eut anazji. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat sz czepień: 

a. szczepienie podstawowe: pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień drugie szczepienie – nie wcześniej niż 
21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.  

b. szczepienie przypominające: co 6 miesięcy od ostatniego szczep ienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); 
żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.  

Łagów, 01-08-2018, (PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DZJ)  

   

 


