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PROPOZYCJE 

 
 Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody 

I Memoriał Kazimierza Celmera 

w Braniewie 

 

 

 
1. Organizator: Braniewski Klub Jeździecki BOSTON 

2. Termin zawodów: 08 września 2018 r.  

3. Miejsce: byłe PSO Braniewo przy ulicy Moniuszki 9  

4. Warunki techniczne: plac konkursowy – piasek, rozprężalnia – piasek, rozprężalnia - 

trawa 

5. Komisja sędziowska:  

Sędzia główny – Pan Dariusz Orzoł 

Delegat PZJ: - Pani Zagrodzka Anna 

Sędzia – Pan Józef Kamiński 

Sędzia – Pani Aneta Kania 

6. Gospodarz toru: Pan Janusz Wejer 

7. Lekarz weterynarii: lek. wet. Natalia Kurek 

8. Sekretariat: Bożena Bejda, Honorata Suwał 

9. Zabezpieczenie medyczne: Artur Synowiec Usługi Ratowniczo-Medyczne 

      Ratownicy i karetka na miejscu 

10. Termin zgłoszeń: 7 września 2018r. godz. 20.00 .  

Zgłoszenia do konkursów prosimy przesyłać przez portal: www.zawodykonne.com . 

Kontakt telefoniczny 693400785.                                                                                  

Zapisy na Mikro LL telefonicznie od dnia 20.08.2018 tel. 660306268 

    decyduje kolejność zgłoszeń liczba zawodników ograniczona!!! 
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11. Boksy dostępne od piątku 7 września 2018 r. od godz. 17.00. Organizator zapewnia 

ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń  

tel 660306268 .  Opłata za boksy w dniu zawodów w biurze zawodów. 

 

Opłata za boks -  20,00 zł  

 

12. Program zawodów:  

 

Sobota 08.09.2018 r. rozpoczęcie konkursów około godz. 10.00  

 

Konkurs towarzyski nr 1 kl. Mikro LL –dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 dla  

dzieci do lat 10 (liczba zawodników ograniczona 15 miejsc- decyduje kolejność 

zgłoszeń ) 

Konkurs towarzyski nr 2 kl. Mini LL – z trafieniem w normę czasu S1 

Konkurs towarzyski nr 3 kl. LL – z trafieniem w normę czasu S1 

Konkurs nr 4 kl. L – zwykły Art 238.2.1 

Konkurs nr 5 kl. P –  z ustalonym czasem Art.267 

Konkurs nr 6 kl. N – szybkości Art. 239  

 

13. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.  

 

14. Opłaty od jednego konia (przyjmowane przed rozpoczęciem konkursów w 

sekretariacie zawodów): 

                                          Wpisowe 50 zł;   

      ( konkurs Mikro LL zwolniony z opłaty wpisowej, opłata tylko za start) 

 

Startowe:          konkurs nr 1 – 10,00 zł;  

     2 – 10,00 zł;  

    3 – 15,00 zł ;  

4 – 20,00 zł,  

5 – 30,00 zł  

6 – 40,00 zł.  

Opłaty na miejscu w biurze zawodów.  
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16. NAGRODY: 

 

Puchary i floo we wszystkich konkursach 

Konkurs Rodzaj Pula I II III IV V 

Mikro LL  towarzyski 

dokładności    

0 Rzeczowe dla wszystkich zawodników. 

Mini LL towarzyski z 

trafieniem w normę 

czasu S1 

0 rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

LL towarzyski z 

trafieniem w normę 

czasu S1 

0 rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

L zwykły Art 238.2.1 550 200 150 100 50 50 

P z ustalonym czasem 

Art.267 

850 300 250 150 100 50 

N szybkości  

Art. 239 

1050 

 

400 300 

 

200 100 50 

      2450,00  

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 
 

18. Przed rozpoczęciem konkursów należy przedstawić paszporty koni z 

aktualnymi szczepieniami i badaniami zgodnie z przepisami weterynaryjnymi 

PZJ. 

 

19. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w 

czasie trwania zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

 

20. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia …………….. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

• 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. 

• 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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

• Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi 

na teren zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

• 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 w przypadku leczenia obrażeń 

odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

• PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem.   

 


