
      IV  EDYCJA – CZĘŚĆ I

ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE 
W UJEŻDŻENIU

8 czerwiec 2019

 *  PROPOZYCJE ZAWODÓW  *
                

1.  Organizator:            Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki “Grobice” w Grobicach
                                       Grobice 20; 05-650 Chynów, powiat Grójec; tel. 509 150 555;  501 44 22 97;

      oraz przy współpracy:
         Stajni Hodowlano Sportowej “Grobice” oraz Szkolnego Związku Sportowego 

    Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

2.   Termin zawodów:       sobota  8. 06. 2019

3.   Termin zgłoszeń:         zgłoszenia do 5 czerwca 2019 roku 

4.   Zgłoszenia za pośrednictwem formularza na portalu  zawodykonne.com  
      (ew. na mail: leszek.doraczynski@wp.pl)

5.   Miejsce zawodów:   Ośrodek Sportów Konnych Dzieci i Młodzieży - Grobice 20 gmina Chynów, 
powiat Grójec .

      Czworobok:      ziemno-piaszczysty 
      Rozprężalnia:    ziemno-piaszczysta (50 m x 25 m)
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6.   Uczestnicy:         Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach “open” 
                                   zawodnicy i konie bez licencji (nie zarejestrowani w WZJ/PZJ)

Komisja Sędziowska: 

Sędzia Główny LOI KiMK  (ZRiT-A):                     Magdalena Jarmuła
Sędzia  ZRiT-A, Delegat W-MZJ:                             Paweł Kleszcz 
Komisarz Zawodów:                                                  Natalia Smagacz

Lekarz Weterynarii:                                                    Anna Smelczyńska
Obsługa komputerowa, spiker zawodów:                   Leszek Doraczyński 
(e-mail: l  eszek.doraczyński@wp.pl tel. 505 843 018)
Obsługa medyczna: Robmed

*   *    *    *    *

Program zawodów: Rozpoczęcie sobota 8 czerwca od godziny 9.00.

       Godziny rozpoczęcia konkursów uzależnione są od liczby zgłoszeń i opublikowane będą wraz   
       ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na portalu zawodykonne.com oraz
       na stronie www.konieregio.pl

A/ IV Letnie Igrzyska Kuców i Małych Koni - ujeżdżenie

Konkurs nr 1 -    (open) program L6R - czworobok 40 x 20;  Kat I - obowiązkowy
Konkurs nr 2 -    (open) program L1R - czworobok 40 x 20;  Kat I 
Konkurs nr 3 -    (open) program L2R - czworobok 40 x 20;  Kat I
Konkurs nr 4 -    (open) program L4 - czworobok 40 x 20;  Kat II  - obowiązkowy
Konkurs nr 5 -    (open) program P6 - czworobok 40 x 20;  Kat II 
Konkurs nr 6 -    (open) program P5 - czworobok 40 x 20;  Kat II 
Konkurs nr 7 -    (open) program P6 - czworobok 40 x 20;  Kat III  - obowiązkowy
Konkurs nr 8 -    (open) program P3 – czworobok 40 x 20; Kat III
Konkurs nr 9 -    (open) program P5 – czworobok 40 x 20; Kat III 

B/ Zawody Regionalne i Towarzyskie

Konkurs nr 10 - (open) program L3 - czworobok 60 x 20 
Konkurs nr 11 -  (open i regionalne)  program P3 - czworobok 60 x 20
Konkurs nr 12 -  (open i regionalne)) program P5 - czworobok 60 x 20  na życzenie zawodników
Konkurs nr 13 -             program D1 - czworobok 60 x 20
Konkurs nr 14 -             program N2 - czworobok 60 x 20
Konkurs nr 15 -             progra m N5 - czworobok 60 x 20

      Obowiązują programy według edycji PZJ 2019 r.

Zawody rozgrywane będą zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.  

Punktacja ogólna części A zawodów zgodna z Regulaminem IV Letnich Otwartych Igrzysk Kuców i 
Małych Koni 2019. Regulamin rozgrywania Letnich Otwartych Igrzysk Kuców i Małych Koni jest 
integralną częścią Propozycji.  Regulamin określa kategorie współzawodnictwa, sposób rozgrywania 
konkursów, zasady wyboru programów i wyłaniania zwycięzcy współzawodnictwa. Regulamin został 
opublikowany na stronie WMZJ oraz na portalu www.konieregio.pl i profilu: Facebook/SHSGrobice
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Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 

      Konkursy “open” (towarzyskie) rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Towarzyskich 
      W-MJZ 2019 oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.

Osoby bez licencji (niezarejestrowane) w konkursach “open” (towarzyskich) obowiązują: aktualne 
badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych oraz 
ubezpieczenie NNW od jazdy konnej.

 
W przypadku koni w konkursach “open” - wymagany jest minimum paszport urzędowy 
z aktualnymi szczepieniami.

Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i 
wniesienia opłat na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu. 

 
Dopuszcza się start zawodnika na kilku koniach oraz kilku zawodników na jednym koniu z 
zachowaniem limitów wynikających z wieku jeźdźca, wieku konia oraz klasy konkursu. 

Organizator zastrzega prawo do ograniczenia liczby uczestników w zawodach z pierwszeństwem startu 
w IV LOI KiMK . O pierwszeństwie przyjęcia uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Wpisowe na dwa konkursy zaliczane do LOI KiMK : 100 PLN za parę jeździec/koń
Wpisowe w pozostałych konkursach 60 PLN za parę jeździec/koń za jeden przejazd.

Opłata za boks: 100 PLN   

      Rezerwacja boksów wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba boksów bardzo ograniczona, 
      Przydział boksu musi być potwierdzony przez organizatora . 
      Zamówienia boksów: e-mail s.k.grobice@o2.pl,  Dariusz Kotyra  509 150 555.  

Trofea i nagrody:

      Zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ oraz zasadami określonymi w Regulaminie Letnich Otwartych  
Igrzysk Kuców i Małych Koni. 

      Przewiduje się nagrody rzeczowe o łącznej puli: min. 2.500 PLN.
Wręczenie medali, pucharów i flots, runda honorowa dla wszystkich uczestników po zakończeniu każdej
kategorii wiekowej.

Wstęp na zawody bezpłatny, katering (bufet) na terenie zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki, i inne szkody mogące powstać w 
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów oraz do ich 
odwołania z przyczyn niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

 

Zawody zatwierdzone przez W-MZJ.
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      KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 
transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy 
to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających 
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan 
techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, ewentualnie eutanazji.
V.  Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego pod-

noszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.  
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