
 

 

 

MEMORIAŁ ANDRZEJA KUBIKA 
 

Propozycje  
Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody 

GAJEWNIKI 

29 – 30 .08.2015 r. 

1. Organizator: Agro-Aves Gajewniki  
2. Termin zawodów: 29 – 30.08.2015r.  
3. Miejsce zawodów: Hipodrom w Gajewnikach  

Adres:  
Agro- Aves Gajewniki 
Gajewniki 2  
98-220 Zduńska Wola 
tel.: 43-656-91-88 ; 601-360-074 

4. Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w OZJ oraz PZJ  
5. Biuro zawodów i obsługa komputerowa: Jarosław Kędzierski -  601-360-248 

6. Zgłoszenia: JEDYNIE PRZEZ FORMULARZ ZAMIESZCZONY  
NA STRONIE 

 stajniagajewniki.pl i zawodykonne.com 
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: 

zawodysg@onet.pl  
7. Termin zgłoszeń: 27.08.2015r. 
8. Komisja sędziowska: 
  Sędzia główny:   Jacek Kwiatkowski 

Sędzia OZJ:   Barbara Kaźmierczak 
Sędzia :   Barbara Dembińska 

 Komisarz zawodów:  Franciszek Szymanowski   
  Gospodarz toru:  Bartosz Skrzypczyk 

Dyrektor zawodów:  Łukasz Pluta 
Lekarz weterynarii:  Milena Soból 

 
9. Program: 
SOBOTA 29.08.2015 godz. 10:00  
 
Sobotnie konkursy będą kwalifikacjami do niedzielnych finałów.  
 
Konkurs nr. 4  kl.”L”      zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr. 5 kl.”P”      dwufazowy art. 274.5.3 

Konkurs nr. 6  kl.”N”      zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr. 7  kl.”C”      zwykły art.238.2.1 

http://stajniagajewniki.pl/
https://zawodykonne.com/zawody/gajewniki/19
mailto:zawodysg@onet.pl


NIEDZIELA 30.08.2015 godz. 10:00  
(gdzina może uleć zmianie, o czym zawodnicy będę odpowiednio wcześniej poinformowani) 

 
Niedzielna pula nagród w konkursach P,N,C 10,000 zł. 

+ w konkursie kl. L CENNE NAGRODY RZECZOWE 
 
W finałach wystartuje:  
- 30 najlepszych zawodników z sobotniego KONKURSU kl. L  
- 16 najlepszych zawodników z sobotniego KONKURSU kl. P 
- 20 najlepszych zawodników z sobotniego KONKURSU kl. N 
- 10 najlepszych zawodników z sobotniego KONKURSU kl. C  
 
Konkurs nr. 8  kl.”L”      zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr. 9 kl.”P”      kolejnych eliminacji art. 272  
Konkurs nr. 10  kl.”N1”     dwunawrotowy art. 273.2.2  
Konkurs nr. 11  kl.”C”      sześciu barier art. 262.3 
 

Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 

 
10. Warunki techniczne: 
 
Plac konkursowy: podłoże: piasek wymiary: 100 x 40 metrów 
Rozprężalnia: podłoże: piasek wymiary: 50 x 30 metrów 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce 
podczas zawodów i transportu.  
 
SOBOTA: 
Ilość nagradzanych miejsc w danym konkursie zależy od ilości przejazdów:  
- do 4 przejazdów -> płatne 1 miejsce  
- od 5 do 8 przejazdów -> płatne 1-2 miejsca  
- od 9 do 12 przejazdów -> płatne 1-3 miejsca  
- od 13 do 16 przejazdów -> płatne 1-4 miejsca 
NIEDZIELA: 
Dla zwycięzców konkursów Zawodów Regionalnych KL.P,N,C przewidziane są nagrody pieniężne. 
W konkursach kl. L przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 

W PIĄTEK 07.08 PLAC KONKURSOWY BĘDZIE UDOSTĘPNIONY DO 
TRENINGÓW DO GODZINY 17:30 

 
11. Zakwaterowanie: 
 Hotel Agro - Aves Gajewniki tel.: 43 824 40 35  

 pokój bez śniadania - 70 zł.  

 Hotel “Pod Kominem” - 95 zł.  
Można zamówić jedno miejsce noclegowe 
Istnieje możliwość wykupienia śniadania w cenie 20 zł. 
 
Organizator nie pośredniczy w zamówieniu noclegu poza Gajewnikami. 



Hotel Ostrówek tel.: 43 823 91 11 ok. 3 km  
Hotel Hades tel.: 43 825 31 20 ok. 4 km 
 
12. Warunki finansowe: 
  
Boks w stajni murowanej: 

  - za jeden dzień 40zł.  
- za dwa dni 70 zł. 

  
Boks w namiocie:  

- za jeden dzień 30 zł. 
  - za dwa dni 50 zł. 
 
Miejsca w stajni będą przyznawane według kolejności dokonywanych opłat. W pierwszej kolejności 

w stajni murowanej. 
 
Opłata organizacyjna za konia za jeden dzień - 50 zł 
Opłata startowa: 
  - Konkursy kl. L, LL, “Open” - 15 zł  

- Konkurs kl. P - 25 zł  
- Konkurs kl. N - 30 zł  
- Konkurs kl. C - 40 zł 

 
 Podłączenie koniowozu do prądu - 120 zł 
 
Opłaty startowe zostaną wypłacone jako nagrody finansowe w konkursach: 

5,6,7 sobota 9,10,11 niedziela  
 

Opłaty za boksy i opłatę organizacyjną należy dokonać na rachunek:  
Stowarzyszenia AGRO - AVES  

Bank BZ WBK 57 1090 2705 0000 0001 2280 2086 
 
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 transportu.  

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  

 
Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź  13.08.2015r.  


