
                                                                                     PROPOZYCJE 

ZAWODÓW TOWARZYSKICH I REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ            

PRZESZKODY 

                                                             15. 08.2015r.                                                       

                                                                       

1. ORGANIZATOR 

       Szwadron Kawalerii w Barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

Dyrektor zawodów Mariusz Szęszoł tel. + 48 502 196 934 
 

1a. WSPÓŁORGANIZATORZY 

   

2. MIEJSCE ZAWODÓW 

Stajnia Kruki 

Kruki 17, 05-320 Mrozy 

Kontakt: biuro@stajniakruki.pl  tel. +48 535 060 531 

 

3. TERMIN    Sobota 15.08.2015r 

 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ 

 

do środy 12.08.2015r formularz zgłoszeniowy do wypełnienia przez http://hipposerwis.com/ 

Rezerwacja boksów do wtorku 11.08.2015, 

Kontakt: biuro@stajniakruki.pl  tel. +48 535 060 531 (stajnia murowana, angielska i namiotowa). 

Ilość boksów ograniczona (stajnia murowana/angielska), decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

5. UCZESTNICY 

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WMZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy i konie bez 

licencji ( nie zarejestrowani). 

 

6. OSOBY OFICJALNE: 

Sędzia Główny: Ewelina Ćwiklak-Muśnicka 

Sędzia WMZJ: Lidia Chomentowska 

Sędziowie: Agnieszka Kaproń, Bartłomiej Rózga   

Komisarz zawodów: rotacja sędziów 

Gospodarz toru: Tomasz Próchniak 

Obsługa komputerowa: Agnieszka Kaproń 

Lekarz weterynarii: Marta Paździoch 
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Obsługa medyczna: karetka pogotowia z ratownikiem 

 

7. PRZEPISY 

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Konkursy „towarzyskie” rozgrywane są zgodnie z 

Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową 

jak konkursy ZR. Osoby bez licencji (niezarejestrowane), w konkursach „towarzyskich”, obowiązują 

aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda 

rodziców lub opiekunów prawnych.  

Sprawy weterynaryjne: zgodnie z przepisami. W konkursach towarzyskich wymagany minimum 

paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami. 

  

8. WARUNKI TECHNICZNE 

Parkur- piach 41x64 

Rozprężania- piach/hala 20x50 

 

9. ZAPROSZENIA  

Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMZJ oraz osoby niezrzeszone. 

 

10. OFEROWANE ŚWIADCZENIA 

Wyżywienie: catering na terenie zawodów 

Stajnie: organizator zapewnia parking dla przyczep i koniowozów. 

 

11. KOSZTY UDZIAŁU  

Wpisowe: od konia 60zł  

Startowe: konkurs debiuty i klasa LL- 20zł, klasa L i P- 25zł, N-40zł 

Opłata za boks: 50zł/dzień. 

 

12. NAGRODY 

-flots, puchary, nagrody rzeczowe (dla 25% koni, puchary za I, II i III miejsce w każdym konkursie) 

- Konkursy 1 i 2 nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca. 

- Konkurs nr. 3 L 

I- 400zł , II- 200zł , III- 150zł 
- Konkurs nr. 4 P 

I-500zł , II-  300zł , III- 200zł 
- Konkurs nr.5 N o Puchar Firmy PERFRCTDOOR pod Patronatem Burmistrza Miasta Mrozy 

Dariusza Jaszczuka. 

I- 2000zł , II- 400zł , III-250zł 
 

Łączna pula nagród: minimum 5500zł.   
 

Konkursy nr.5 odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 5 koni, brak odpowiedniej liczby 

uczestników spowoduje podwyższenie nagród w konkursach  nr.3 i nr.4.  

 

13. PROGRAM ZAWODÓW                  godz. rozpoczęcia zawodów 10.00 

             Konkurs nr 1, Debiuty - Towarzyski , zwykły, wys. 60 cm, (art.238.2.1) 



             Konkurs nr 2, klasa LL - Towarzyski , zwykły, wys. 80 cm, (art.238.2.1) 

             Konkurs nr 3, klasa L -  dwufazowy, wys. 100 cm (art. 274.5.2) 

             Konkurs nr 4, klasa P -  dwufazowy, wys. 110 cm (art. 274.5.2) 

         Konkurs nr 5, klasa N  - o Puchar Firmy PERFRCTDOOR pod Patronatem Burmistrza Miasta Mrozy 
Dariusza Jaszczuka,  zwykły z rozgrywką, wys. 120 cm  (art. 238.2.2) 

 

 

14.  INFORMACJE DODATKOWE  

Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. Organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w 

przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Zawodów w skokach 

przez przeszkody lub transportu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i możliwość odwołania w 

przypadku małej ilości zgłoszeń uczestników.  

Wstęp na teren zawodów bezpłatny.  

 

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia  

                                                      

                                                 Kodeks Postępowania z Koniem 
I. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie 

osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego 
Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia 
musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu 
ani celom  komercyjnym. 

II. 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 transportu. 

III. 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 medycznej. 

IV. 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. 

V. 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 eutanazji. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 


