
Braniewski Klub Jeździecki BOSTON                    

Ul. Moniuszki 9, 14-500 Braniewo               
E-mail: bkjboston@gmail.com
Tel. 519-774-535
NIP 582-162-85-58 REGON 368307549

PROPOZYCJE
V REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH

PRZEZ PRZESZKODY

II MEMORIAŁ KAZIMIERZA CELMERA

1. Organizator: Braniewski Klub Jeździecki BOSTON

2. Termin zawodów: 8 czerwca 2019 r. – sobota godz. 9:30

3. Miejsce zawodów:Teren byłego Państwowego Stada Ogierów w Braniewie, ul.Moniuszki 9

4. Uczestnicy: Kluby i Sekcje Jeździeckie

5. Termin zgłoszeń: do 6 czerwca 2019 r. poprzez www.zawodykonne.com

6. Osoby oficjalne

Sędzia Główny: Michał Masłowski
Sędzia: Aleksandra Oczachowska
Sędzia Delegat WZJ: Józef Kamiński
Komisarz: Aneta Kania
Gospodarz Toru: Piotr Masłowski

Sędzia kwalifikator: Michał Masłowski

7. Opieka weterynaryjna: lek. wet. Agata Ławniczak
    Opieka kowalska: Jerzy Rogala

8. Opieka medyczna: Ratownik medyczny, karetka

9. Program zawodów

Rozpoczęcie konkursów 9:45

Konkurs nr 1 Pony – dla najmłodszych zawodników (do lat 10) i ich opiekunów /towarzyski/. 
Możliwość startu na udostępnionym kucyku pod okiem instruktora (ilość miejsc ograniczona)

Konkurs nr 2 KL MINI „LL” – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238.1.1 
/towarzyski/ - wysokość przeszkód do 60 cm

Konkurs nr 3 KL „LL” – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238.1.1 /towarzyski/
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Konkurs nr 4 KL „L” – dwufazowy art. 274.5.3

Konkurs nr 5 KL „L” – konkurs licencyjny

Konkurs nr 6 KL „P” – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5 – II Memoriał 
Kazimierza Celmera

Konkurs nr 7 KL „N” – zwykły art.238.2.1 (minimum 4 konie w konkursie)

Konkurs nr 8 KL „N” –„oczko” dokładności art.238

10. Opłaty

Wpisowe: 50 zł od konia (konkurs nr 1 zwolniony z opłaty)

Startowe:
Konkurs nr 1 – 30 zł
Konkurs nr 2 – 10 zł
Konkurs nr 3 – 15 zł
Konkurs nr 4 – 20 zł
Konkurs nr 5 – 20 zł
Konkurs nr 6 – 30 zł
Konkurs nr 7 – 40 zł
Konkurs nr 8 – 20 zł

Boksy: 20 zł – ilość ograniczona

11. Nagrody

We wszystkich konkursach puchary, flo oraz nagrody rzeczowe do V miejsca, w konkursie 
licencyjnym i „oczku” flo dla wszystkich poprawnych przejazdów

Miejsce
Konkurs I II III IV V
3. „LL” 100 zł 80 zł 50 zł 30 zł 30 zł
4. „L” 150 zł 100 zł 80 zł 50 zł 50 zł
6. „P” 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł
7. „N” 350 zł 250 zł 200 zł 100 zł 50 zł

12. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ – aktualne książeczki zdrowia zawodników, 
pozwolenia rodziców/prawnych opiekunów/dla juniorów obowiązkowa.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. Odpowiedzialność za
obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na przedstawicielach ekip.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

15. Dyrekcja zawodów:
Natalia Jackowska
Maciej Kuszilek

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 by
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 podróż 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ.


