
Zapraszamy na Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się w dniu 
20.10.2018r. w Kliczkowie w godzinach 10-14.00.

Propozycje
1. Miejsce zawodów – Park przy Zamku Kliczków (gm. Osiecznica, województwo Dolnośląskie)

2. Termin zawodów – 20.10.2018 ( sobota), godzina 11.00

3. Organizatorzy zawodów: 
STOWARZYSZENIE KLUB JEŹDZIECKI „BRAWURA”,

4. Zgłoszenia –do dnia 19.10.2018 (piątek) przez stronę https://zawodykonne.com/zawody/117/2

5. Osoby kontaktowe - informacja:
Jan Bodzianny Tel. +48501545538

6. Osoby oficjalne: 
Sędzia główny: Anna Krzesiewicz
Gospodarz toru: Jan Bodzianny
Lekarz Weterynarii: Tomasz Wolski

7. Warunki techniczne zawodów: Plac konkursowy: trawiasty o wymiarach 70mx50m, Rozprężalnia: 
trawiasta.

8. Program Zawodów: -rozpoczęcie zawodów godz. 11.00
Zawody towarzyskie: 
Konkurs nr 1T: Debiuty koperty(>50 cm)- dokładności bez rozgrywki art.238 pk.1.1 
Konkurs nr 2T: Mini LL - dokładności bez rozgrywki art.238 pk.1.1 (60-70 cm); 
Konkurs nr 3T: LL - dokładności bez rozgrywki art.238 pkt.1.1 (80 cm); 
Konkurs nr 4T: L-. zwykły (art.238.2.1) (90-100 cm) O Puchar Prezesa Klubu Jeździeckiego BRAWURA

9. Nagrody:
Konkurs 1T -flots + nagrody losowane
Konkurs 2T -flots+ nagrody losowane
Konkurs 3T -flots+nagrody losowane
Konkurs 4T -puchary, flots + nagroda: ( 1-3 nagrody rzeczowe);

10 Sponsorzy 
SKJ BRAWURA 
Zamek Kliczków 
Stajnia u Jasinka 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. 
Decathlon

11. Warunki udziału:
-kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ i PZJ, uczestnicy niezrzeszeni oraz osoby nie posiadające 
przynależności
-uczestnicy startujący w konkursach towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie od 
lekarza rodzinnego , aktualne szczepienie konia, zawodnicy do 18 roku życia pisemną zgodę rodziców 
na udział w zawodach;
-koszty uczestnictwa w zawodach –dla osób zgłoszonych w terminie opłata organizacyjna -30 zł 
zawody towarzyskie od jednego startu , dla osób zgłaszających się w dniu zawodów dodatkowa opłata 
manipulacyjna 10zł od każdego startu, płatne w biurze zawodów od godziny 10.00 w dniu zawodów 
-zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów; -organizator nie 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzawodykonne.com%2Fzawody%2F117%2F2%3Ffbclid%3DIwAR0NE7ndjrzgTvWNcqIQFNDmox1mb3noVj1novkDl_x4iQLIuvP75KKroAs&h=AT1gpiKSyyfzmZXKaU43vt3Ovp7xz8VGg4e1kHYVcxl992dXwApc-JPj3ZFBs3JCgB6HzRYTvYs1gAT204bdbsZvk4vH5eVG-ZoHHMVCYaDfA0DUSyQgYFiZRSMpm4o4AdYICQLFUWvEJX_-O1v__k28XORsqrca-yWeVKB9fLmC33P1zFbSSWoJJkzaP9V2Rb3hSpQFi-2IH0xGeoTQ9_D6fIjfLosRwKWWX_A-HerMVXDg77niwiSmtudI0LzIOtodlXtHurCCLeLkbLhq1brJDSvugJVXfARAlbvg5vLg2v2Mzg_R-s_0DTpcZg3g0n3AodigCfiPAF4qVMzwafu-chAGF3wuG0Yzn_hVYSwjB3eKarS2Y1DohhxezOsrh3WA2SzyY2dM5781XAsLK7IkAyBIf4NTbg


odpowiada za wypadki i kradzieże podczas zawodów; 
-organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów w sytuacjach nieprzewidzianych;

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 1. Oczekuje się, że wszystkie osoby zaangażowane w 
jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem 
oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną. 2. Na 
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. 3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim
wezmą udział w zawodach. 4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia 
szczególne uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne kondycję koni i 
ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 5. Należy dołożyć wszelkich starań, 
aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po 
zakończeniu kariery sportowej.

Zawody odbywają się przy okazji tradycyjnego Hubertusa. Dla uczestników gonitwy (około godziny 
15.30), przewidziany jest poczęstunek. Po konkursie klasy L wręczone będą statuetka i puchary w 
klasyfikacji generalnej cyklu o Tytuł Mistrza Borów Dolnośląskich i Nagrodę Zamku Kliczków. Dla 
Mistrza Borów Dolnośląskich stajnia zapewnia boks.


