
PROPOZYCJE ZAWODÓW 
REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

01.05.2019 

Organizator:  Stajnia Komarowo, tel.: 513293553- Katarzyna Buiłek 
Miejsce: Stajnia w Komarowie, Komarowo 52A; 72-105 Lubczyna 
Termin: 01.05.2019 
Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ, bez przynależności 
klubowej 
Zgłoszenia: do 30.04.2019, wyłącznie przez portal zawodykonne.com 
Osoby oficjalne: 
Sędzia Główny: Leszek Pawlak (tel. +48 667 540 540, leszekpawlak@icloud.com) 
Sędzia WZJ: Zofia Halina Jezierska 
Sędzia: Natasza Wolska 
Komisarz: Olga Folta 
Gospodarz Toru: Krzysztof Kierzek 
Lekarz weterynarii: Marek Groblewicz 
Kowal: Hubert Wojtyniak 
Dyrektor zawodów: Katarzyna Buiłek 

Warunki techniczne 
Plac konkursowy o wymiarach 60x40 m, podłoże piaskowe. 

Rozprężalnia: Hala o wymiarach 25x40 m,  podłoże piaskowe  

Program zawodów: 

mailto:leszekpawlak@icloud.com


1.05.2019r 
Konkurs nr 1: miniLL- dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1- towarzyski 
Konkurs nr 2: LL- z trafieniem w normę czasu, dod. S1-towarzyski 
Konkurs nr 3: L- zwykły art. 238.2.1-towarzyski 
Konkurs nr 4: L- licencyjny, art. 6 reg. B 
Konkurs nr 5: P- dwufazowy art. 274.1.5.3 
Konkurs nr 6: N- szybkości art. 239 
Konkurs nr 7: C-zwykły- o puchar Burmistrza Gminy Goleniów- art. 238.2.1 

Nagrody: 

Suma: 3250 zł 

W konkursie nr 1 oraz nr 2 nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech par. We 
wszystkich konkursach puchary za miejsca I-III. Do dekoracji zapraszamy pierwsze 
pięć par konkursu. W konkursie licencyjnym tylko flo. 

Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów będą podane po zapoznaniu się z 
listą zgłoszonych koni i podane na zawodykonne.com, najpóźniej do 30.04 godz. 
18.00 

Opłaty: 
Opłata za boks: 70 zł (ilość boksów ograniczona). W zgłoszeniu prosimy o 
zaznaczenie rezerwacji boksu. Ściółka - słoma. 

Klasa 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 4.miejsce 5. miejsce

L 150 zł 100 zł 70 zł 50 zł 50 zł

P 200 zł 150 zł 100 zł 70 zł 50 zł

N 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł

C 500 zł 400 zł 300 zł 150 zł 100 zł



Wpisowe: 80 zł od konia. 

Opłata startowa (za każdy przejazd konia w konkursie): 

Zgłoszenie po terminie –20 zł od konia.  

Zmiany na listach startowych po ich opublikowaniu (za zgodą Sędziego 
Głównego) –20 zł od konia (nie dotyczy skreśleń). 

Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić przynajmniej na 
godziną przed startem lub wpłacić wcześniej na konto Stajni Komarowo. 

Konto do wpłat: 
Katarzyna Buiłek 
72-100 Goleniów  
Łaniewo 20 
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię konia, Imię zawodnika, klasę (oraz 
informację o ilości przejazdów). 
Nest Bank: 55 1870 1045 2078 1018 5508 0001 

Sprawy organizacyjne: 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ. Dokumentacja zawodników i 
koni zgodnie z przepisami PZJ. W konkursach towarzyskich obowiązują orzeczenia 

Konkurs Wysokość startowego
Nr 1 - Mini LL 10 zł

Nr 2 - LL 15 zł

Nr 3 - L 20 zł

Nr 4 - L licencyjny 25 zł

Nr 5 - P 25 zł

Nr 6 - N 30 zł

Nr 7 - C 40 zł



lekarskie zawodników, polisa NNW oraz zgoda opiekunów prawnych na udział w 
zawodach (dot. zawodników niepełnoletnich). 

Brakujące dokumenty zawodników i koni (zgodnie z opublikowaną listą) należy 
okazać Komisji Sędziowskiej najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 
Zawodnicy którzy nie okażą stosownych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do 
startu.  

Konieczność dostosowania odległości w szeregach dla kuców, należy zaznaczyć w 
zgłoszeniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz do ich 
odwołania bez podania przyczyny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże 
powstałe w czasie podróży i trwania zawodów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę 
na przetwarzanie przez Stajnię Komarowo i partnerów zawodów, podanych danych 
osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, 
monitorowania jakości usług, prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również 
wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a 
także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz 
automatycznych systemów wywołujących przez Stajnię Komarowo oraz partnerów 
zawodów dla celów marketingu bezpośredniego. 

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. 
WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I 
ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 

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 na 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 podawanych leków i środków 
medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży 
klaczy oraz również 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, leczenia obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji. 
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w 
sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z końmi. 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ dnia. :09.04.2019r 


