
TOWARZYSKIE ZAWODY 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

ZŁOTÓW- 19.05.2019 r.

1. Organizator: Złotowska Spółdzielnia Handlowo-
Produkcyjna, ul. Za Dworcem 2A, 77-400 Złotów
2. Miejsce: ul. 8-go Marca 5, 77-400 Złotów ( plac za Zespołem 
Szkół Rolniczych)
3. Termin zgłoszeń:do dnia 17.05.2019 r.
4. Zgłoszenia: www.zawodykonne.com, wszelkie zmiany na 
listach: Ewa Niestrawska tel. 503 022 182 lub 
ewaniestrawska@interia.pl 
5. Osoby oficjalne:
 Sędzia główny-Ewa Niestrawska                                                                                                                  
 Sędzia WZJ- Andrzej Siwiński
 Gospodarz toru- Natalia Cegiełka
6. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZJ

PROGRAM ZAWODÓW:  
10.30- ODPRAWA TECHNICZNA
11.00- ROZPOCZĘCIE  ZAWODÓW
-konkurs nr 1- mini LL (do 60 cm)* - z trafieniem w normę 
czasu (dodatek S1)- o Puchar Stajni u Stasia

- konkurs nr 2- LL- zwykły (art.238.2.2)- o Puchar Złotowskiej 

Spółdzielni Handlowo- Produkcyjnej

PRZERWA TECHNICZNA- ZMIANA PARKURU
-konkurs nr 3 - Debiuty**- dokładności bez rozgrywki 
(art.238.1.1)– o nagrodę F.U.CLEAN MAT I.M.Możdzyńscy

- konkurs nr 4- L- dwufazowy (art.274.1.5.3)- o Puchar 

Powiatowego Koła Hodowców Koni w Złotowie

- konkurs nr 5- L-o wzrastającym stopniu trudności z jokerem 
(art.269)- o Puchar powiatu Złotowskiego



 6.OPŁATY : 30 zł od zawodnika za całe zawody (konkursy 
1,2,4,5); 10 zł od zawodnika za start w konkursie nr 3 (Debiuty)
 Zgłoszenia po wyznaczonym terminie oraz każda zmiana na 
listach startowych w dniu zawodów -opłata 20zł ( nie dotyczy 
skreśleń z listy). 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
1. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z 
przepisami PZJ (aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie 
NNW oraz pisemna zgoda rodziców na udział w przypadku 
osób niepełnoletnich) . Dokumentacja weterynaryjna zgodnie z 
obowiązującymi przepisami PZJ- aktualne szczepienia 
przeciwko grypie  . Konie powyżej 5 lat mogą startować 
trzykrotnie , lecz nie więcej niż dwukrotnie w jednym 
konkursie.
2. Zawodników, luzaków oraz inne osoby dosiadające konia 
obowiązuje kask jeździecki, a jeźdźców do 15 roku życia 
(włącznie) kamizelka ochronna.
3Zawody rozgrywane na podłożu trawiastym.
4. Nagrody:
- Puchary- za miejsca I-III,
- Floots – za zajęcie miejsca I-VI
- Przewidywany jest Puchar dla najmłodszego zawodnika 
(ufundowany przez Stajnię Anielin)
- Atrakcyjne nagrody rzeczowe/finansowe za miejsca I-III
5 Na terenie zawodów obecna będzie karetka.
6 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, o 
ile zgłoszą się do niego mniej niż 3 pary.
7.Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże 
powstałe w trakcie zawodów i transportu. Organizator nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 
zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również 
w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. 
Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za szkody w 
stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, 
ich pracowników lub ich konie.
8*. W konkursie mini LL startować mogą jedynie zawodnicy do 
lat 18 oraz jeźdźcy powyżej 18 lat na koniach czteroletnich.
9**. W konkursie Debiutów mogą startować zawodnicy w 



wieku do 10 lat (włącznie). Zawodnicy mogą być prowadzeni w 
ręku przez opiekunów. Parkur będzie składał się z max. 8 
przeszkód typu: slalom, krzyżaki (20 cm), labirynt. Wszyscy 
zawodnicy dostają pamiątkowe floo oraz upominek.
10.Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel.: 505495332, 
570007156

Kodeks Postępowania z Koniem 
1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 
5. 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 


