
  

 
 

PROPOZYCJE  

 
Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody 

o Puchar Prezesa MKJ Nenia w Pasłęku  

Pod Patronatem Burmistrza Pasłęka i Starosty Elbląskiego  

 

 
 

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia. 

 

2. Termin zawodów: 13 lipca 2019 roku (sobota) godz. 10.00 

 

3. Miejsce zawodów: Park Ekologiczny w Pasłęku, nowy parkur – naturalne bezpieczne podłoże   

    dwie rozprężalnie  

4. Zgłoszenia do 12 lipca  2019 r.  na zawodykonne.com do godz. 20.00  

 

5. Opłaty: Opłata organizacyjna 100 zł za całe zawody.  

 

7. Sędzia Główny: Anna Zagrodzka 

    Sędzia delegat WMZ: Mikołaj Zagrodzki 

    Sędzia: Marta Wojtyna  

    Gospodarz toru:  Janusz Wejer  

     

 

8. Opieka weterynaryjna: dr Wojciech Piekałkiewicz 

 

9. Nagrody: Puchary i Floo we wszystkich konkursach, nagrody pieniężne ze startowego 

 

10. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ – aktualne książeczki zdrowia zawodników, 

       pozwolenia rodziców /prawnych opiekunów/ dla juniorów obowiązkowa 

 

11. Zabezpieczenie medyczne: Ratownictwo Medyczne + karetka przewozowa  

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. 

      Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na przedstawicielach 

      ekip. 

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

14. Stoisko gastronomiczne na miejscu zawodów  

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW:  rozpoczęcie godzina 10.00 



 

Konkurs Nr 1 KL  „MINI LL” - dokładności bez rozgrywki dla zawodników debiutujących i dzieci 

do lat 14.  /towarzyski/ Nagrody rzeczowe funduje Prezes MKJ Nenia w Pasłęku. 

 

Konkurs Nr 2  KL „LL” - dokładności z trafieniem w normę czasu. /towarzyski/ o Puchar  i 

Nagrody MKJ NENIA w PASŁĘKU. 

 

MIEJSCE I II III IV V 

NAGRODA  150 100 50 50 50 

  

Plus nagrody rzeczowe  

 

Konkurs Nr 3 KL „L” - dwufazowy art. 274.5.2.  o Puchar i Nagrody Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Pasłęku  

                                   

MIEJSCE I II III IV V 

NAGRODA 200 150 100 50 50 

 

Plus nagrody rzeczowe  

 

Konkurs Nr 4 KL „P” – art.269.5 o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem o Puchar i Nagrody 

Burmistrza Pasłęka  Wiesława Śniecikowskiego  

             

MIEJSCE I II III IV V 

NAGRODA 300 200 100 50 50 

 

Plus Nagrody rzeczowe  

 

Konkurs Nr 5 KL „N” – art. 238.2.1 dwufazowy  o Puchar i Nagrody Starosty Elbląskiego Macieja 

Romanowskiego 

                                         

MIEJSCE  I II II IV V 

NAGRODA 400 300 200 100 100 

      

 

konkurs Nr 6      KL  N tzw. OCZKO  Zwykły nagrody tylko flo  
  
KODEKS POSTĘPOWANIA. 
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 uwzględnione 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 wszelkim innymi wymaganiami. Dotyczy to 

stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

II. Konie i jeźdźcy  muszą być wytrenowaniu, 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 również do przypadków nadużywania przemocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie 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 koniem. 

 

                                                                                                                                            ORGANIZATOR. 


