
 

   PROPOZYCJE  

 Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody 

V kwalifikacja +  FINAŁ ROZGRYWEK   

„Otwartego  Pucharu Podkarpacia 2015” 

  Glinik Zaborowski 2-4.10.2015r. 

Pula nagród 10000 zł (finansowe 8000 zł + nagrody rzeczowe o wartości 2000 zł) 

NAGRODY W CAŁYM CYKLU OPP TO PONAD 25.000 ZŁ 

 

1. Organizator:  Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim 
www.uchwatteam.pl  tel. (17)2763-466 
Komitet Organizacyjny – dyrektor Sławomir Uchwat 600 288 141 

2. Termin zawodów: piątek, sobota, niedziela 2-4.10.2015r. 
3. Termin zgłoszeń: do  28.09.2015r. (poniedziałek) –   

zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax,   poczta, poczta elektroniczna, 
itp.). Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy 
osoby zgłaszającej. Fax/Tel: 17 27 634 66, kom. 604 096 641 
 e-mail: uchwat@uchwat.pl , Glinik Zaborowski 181, 38-100Strzyżów. 

4. Miejsce zawodów: JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów, plac piaskowy 
z flizeliną 47m X 80m, rozprężania piaskowa z flizeliną 40m x 40m,  

5. Uczestnicy:  Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. 
W konkursach towarzyskich klasy „LL” i”L” (bez licencji) wymagany 
jest paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania 
sportowe zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – 
zgoda rodziców. 
 W konkursach półfinałowych zawodnicy, którzy uzyskali  
przynajmniej 1 pkt rankingowy w konkursach kwalifikacyjnych.  
W konkursach finałowych najlepsza 20 po półfinale. 

6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny  -  Agnieszka KLOC 
Sędzia WZJ  -  Magdalena KRYCZKA 
Komisarz  - Łucja Śmietana 
Sędziowie  -  Wojciech WIATER 
Lekarz Zawodów -  Jerzy Cebula 
Gospodarz Toru -  Łukasz SZUSTOROWSKI 

7. Oferta: Przeszkody firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat 
 
 
 



 

ZAWODNIKÓW, LUZAKÓW, TRENERÓW, WŁAŚCICIELI 
KONI ZAPRASZAMY NA: 

 W PIĄTEK : RIDERS PARTY W KAWIARNI GRA DJ SŁAWEK OD 21.oo 
 W SOBOTĘ: KOLACJĘ INTEGRACYJNĄ Z MUZYKĄ OD GODZINY  20.00  

W DWORZE MARIA ANTONINA 
ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW: 

 DWÓR MARIA ANTONINA – NA TERENIE ZAWODÓW  
http://dwormariaantonina.pl/ TEL: 604198141, 17 25 00 835 
Ceny po rabacie dla uczestników zawodów. W cenę wliczone jest  
śniadanie: 
Pokój 1 os 170 zł 
Pokój 2 os 220 zł 
Pokój 3 os 270 zł 
Pokój 4 os 320 zł 
Doba hotelowa od 14.00 do 12.00 

 Agroturystyka „ U Jadzi” , na terenie zawodów, cena 45zł/os  
Tel +48 608 184 295 

 
Opłaty:  a) 400 zł/koń/ zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie 

 b) 300 zł/ koń/zawody bez boksu (3 dni startów) boksy letnie  
c) 300 zł/ koń/zawody z boksem (2 dni startów) boksy letnie 
d) 200 zł/koń/zawody bez boksu (2 dni startów) 
e) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów 
f) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 28.09.2015r jest jednoznaczne z przyjęciem 
zobowiązania do zapłaty 
g) 100 zł –podłączenie koniowozu do prądu 
h) Ilość boksów ograniczona (80szt) 

8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo przyjęcia na zawody mają konie 
startujące w OPP.  

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. 
10. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo 
11. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator. 
12. Zgodnie z regulaminem B 2015, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do 

wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii) 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 

15. Nagrody: Pula nagród wynosi  8000 ZŁ +nagrody 
rzeczowe+ FLOTS + PUCHARY 

16. Program zawodów: 
 



 

Piątek 2.10.2015r.   9:00 
Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski”  60 cm, zwykły art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 
klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 
kla6syfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T3 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1  
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy. 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 

Konkurs nr 4 klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 
pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) 
Konkurs nr 5 klasy N – 120 cm zwykły, art. 238.2.1 
pula nagród 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł) 
Konkurs nr T4 godz. ok.15.00 

Klasy LL  „towarzyski” DWUFAZOWY art.274.5.3  
V kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”           
w kategorii BRĄZOWEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział                    
w rozgrywkach OPP 2015   w kategorii brązowej.  

Pula nagród: Nagrody rzeczowe o wartości 300 zł + puchary za miejsca od I do III 
Konkurs nr 6 

Klasy P z rozgrywką art.238.2.2   
 V kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”                 

w kategorii SREBRNEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział w 
rozgrywkach OPP 2015 w kategorii srebrnej.  

Pula nagród:  puchary za miejsca od I do III + 450 zł (I-200zł, II-150zł, III-100zł) 
 Konkurs nr 7 

Klasy N1 z rozgrywką art.238.2.2  
V kwalifikacja do „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”         
w kategorii ZŁOTEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników biorących udział                    

w rozgrywkach OPP 2015 w kategorii złotej. 
Pula nagród:  puchary za miejsca od I do III + 600 zł (I-300zł, II-200zł, III-100zł) 



 

Sobota 3.10.2015r.   09.00 
Konkurs nr T5 klasy LL „towarzyski”  60 cm, zwykły art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 
klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T6 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane do 
klasyfikacji) 
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T7 klasy L „TOWARZYSKI” – 100 cm, zwykły art.238.2.1  
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 

Konkurs nr 8 klasy P – 110 cm, dwufazowy  art.274.5.3  
13.00 

Konkurs nr T8 klasy LL z natychmiastową rozgrywką 
art.238.2.2  
PÓŁFINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”  
w kategorii BRĄZOWEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 

dozwolony tylko dla zawodników  
POSIADAJĄCYCH MINIMUM 1 PKT RANKINGOWY (zdobyty podczas kwalifikacji) 
15.00 

Konkurs nr 9 klasy P z rozgrywką art.238.2.2  
PÓŁFINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”  
w kategorii SREBRNEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników  

POSIADAJĄCYCH MINIMUM 1 PKT RANKINGOWY (zdobyty podczas kwalifikacji) 
16.30 

Konkurs nr 10 klasy N1 z rozgrywką art.238.2.2  
PÓŁFINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”  
w kategorii ZŁOTEJ 
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach. Start 
dozwolony tylko dla zawodników  

POSIADAJĄCYCH MINIMUM 1 PKT RANKINGOWY (zdobyty podczas kwalifikacji) 
Konkurs nr 6 klasy N/N1 – 120/125 cm, dwufazowy, art. 274.5.5  
o puchar Burmistrza Miasta Strzyżowa 
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) 
 
 
 



 

Niedziela 4.10.2015r. 8.30 
Konkurs nr T9 klasy LL „towarzyski”  60 cm, zwykły art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane 
do klasyfikacji) Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne 
przejazdy, bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 

Konkurs nr T10 klasy LL „towarzyski” 80 cm, zwykły  art.238.2.1 (obydwa przejazdy 
zaliczane do klasyfikacji) Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za 
bezbłędne przejazdy, bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr T11 klasy L „towarzyski” – 100 cm, zwykły art.238.2.1  
Nagrody rzeczowe o wartości  100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy, bony do 
wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V. 
Konkurs nr 11 klasy P – 110 cm, zwykły art.238.2.1 

 
11.30 

PREZENTACJA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BEZ KONI 
WRĘCZENIE NAGRÓD SPECJALNYCH OPP2014 

WSPÓLNE ZDJĘCIE 
 
 
12.00 
Konkurs nr 12  klasy LL 90 cm dwunawrotowy art.273.3.2(2.2)(3.2)  

I NAWRÓT – 20 KONI 
II NAWRÓT – 10 KONI 
FINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015” w kategorii 
BRĄZOWEJ 
Każdy zawodnik może startować na 1 koniu. Start 

dozwolony tylko dla 20 najlepszych zawodników sklasyfikowanych po półfinale. 
Nagrody za łączną klasyfikację :Derka dla zwycięskiego konia, Puchary za trzy 
miejsca, + nagrody rzeczowe dla najlepszej 10, DYPLOMY, GADŻETY DLA 
WSZYSTKICH, KTÓRZY UKOŃCZĄ FINAŁ.  
14.30 
Konkurs nr 13 Klasy P1 dwunawrotowy art.273.3.2(2.2)(3.2)  

I NAWRÓT – 20 KONI 
II NAWRÓT – 10 KONI 
FINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015” w kategorii 
SREBRNEJ 
Każdy zawodnik może startować na 1 koniu. Start 
dozwolony tylko dla 20  

najlepszych zawodników sklasyfikowanych po półfinale. 
Nagrody za łączną klasyfikację :Derka dla zwycięskiego konia, Puchary za trzy 
miejsca, + 1500 zł (I-600zł, II- 400 zł, III- 250 zł, IV- 150 zł, V – 100zł) 
 



 

 
 
 
16.00 
Konkurs nr 14 Klasy C dwunawrotowy art.273.3.2(2.2)(3.2)  

I NAWRÓT – 20 KONI 
II NAWRÓT – 10 KONI 
FINAŁ „Otwarty Puchar Podkarpacia 2015”  w kategorii 
ZŁOTEJ 
Każdy zawodnik może startować na 1 koniu. Start 

dozwolony tylko dla 20 najlepszych zawodników sklasyfikowanych po półfinale. 
Nagrody za łączną klasyfikację :Derka dla zwycięskiego konia, Puchary za trzy 
miejsca,  + 3100 zł (I-2000zł, II- 600 zł, III- 250 zł, IV- 150 zł, V – 100zł) 
Konkurs nr 15 klasy N – 120 cm zwykły, art. 238.2.1 (prawdopodobnie konkurs zostanie 
rozegrany przed południem około 11 lub po wszystkich konkursach około 17.) 
pula nagród 300 zł (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł) 

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” 
oraz Uchwat Team 

 
serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na zawody do 

Glinika Zaborowskiego. 
więcej na www.uchwatteam.pl 

 
Regulamin Otwartego Pucharu Podkarpacia w skokach przez przeszkody (na sezon 2015) 

 
& 1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje:  
1.1. Otwarty Puchar Podkarpacia – oznacza, że mogą startować w nim zawodnicy zrzeszeni w  
dowolnym wojewódzkim związku jeździeckim oraz zaproszeni goście z zagranicy z prawem do nagród  
i tytułów.  
1.2. OPP składa się z 5 zawodów kwalifikacyjnych i z zawodów finałowych.  
1.3. Organizatorzy konkursów - podmioty organizujące zawody podczas których rozgrywane są  
konkursy kwalifikacyjne OPP oraz organizator zawodów finałowych OPP.  
1.4. Organizator cyklu rozgrywek OPP – podmiot odpowiedzialny za koordynację całości rozgrywek.  
2. Kategorie:  
2.1 Otwarty Puchar Podkarpacia rozgrywany jest w trzech kategoriach: BRĄZOWEJ, SREBRNEJ,  



 

ZŁOTEJ.  
2.2 - BRĄZOWA – kategoria towarzyska, otwarta dla zawodników – amatorów bez względu na wiek.  
Minimalny warunek – brak wcześniejszego posiadania II i wyższej licencji w skokach. Zawodnicy  
startujący w danym sezonie w kategorii SREBRNEJ lub ZŁOTEJ są wyłączeni. Wymagane są tylko  
badania sportowe, zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich).  
2.3. – SREBRNA - kategoria otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie nie startują  
w kategorii BRĄZOWEJ lub ZŁOTEJ. Wymagana co najmniej III licencja w skokach.  
2.4. – ZŁOTA - kategoria otwarta dla wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie nie startują w  
kategorii BRĄZOWEJ lub SREBRNEJ. W zawodach finałowych wymagana II licencja w skokach  
2.5 - Dopuszcza się możliwość jednej zmiany na wyższą kategorię, podczas konkursów  
kwalifikacyjnych, tracąc przy tym zdobyte wcześniej punkty rankingowe.  
  
  

& 2. Konkursy kwalifikacyjne 
1. Konkursami kwalifikacyjnymi do OPP kategorii BRĄZOWEJ jest konkurs dwufazowy wg zasad 
artykułu 274.5.3, a dla kategorii SREBRNEJ I ZŁOTEJ są konkursy zwykłe z rozgrywką rozgrywane 
według  
zasad Art. 238.2.2. W konkursie kwalifikacyjnym każdy zawodnik może startować na dwóch koniach  
(drugie konie zawodników ustawione są na początku listy startowej). Do klasyfikacji OPP liczy się  
lepszy wynik. Dopuszcza się start konia pod różnymi zawodnikami w dwóch kategoriach w podczas  
kwalifikacji z zachowaniem dziennego limitu startów.  
2. Kolejność startu. W pierwszym konkursie kwalifikacyjnym zawodnicy startują w kolejności  
ustalonej w drodze losowania. W kolejnych w pierwsza dziesiątka rankingu OPP startuje w odwrotnej  
kolejności do zajmowanych miejsc w OPP, pozostali w kolejności ustalonej w drodze losowania.  
3. Punktacja w konkursach kwalifikacyjnych:  
  
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Punkty  20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
4. Punktacja w konkursie półfinałowym:  
Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Punkty  30 25,5 22,5 19,5 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9,5 7,5 6 4,5 3 1,5 

 
& 3. Zawody finałowe 

1. Klasyfikacja zawodników przed zawodami finałowymi tworzona jest na podstawie zdobytych  
punktów bonifikacyjnych. Każdemu zawodnikowi liczą się trzy najlepsze starty z kwalifikacji.  
2. W zawodach finałowych może wziąć każdy, kto w dotychczasowym rankingu zdobył co najmniej 1  
punkt bonifikacyjny. W półfinale każdy zawodnik może startować na dwóch koniach. W półfinale  
jeden koń może startować tylko pod jednym zawodnikiem. W konkursie finałowym każdy zawodnik  
może startować tylko na jednym koniu.  
3. Program zawodów i zasady klasyfikacji.  
3.1 Konkursy półfinałowe rozgrywane według art. 238.2.2. Punkty bonifikacyjne jak w &.2. punkt 4.  
3.2 Po konkursie półfinałowym tworzony jest ranking przed finałem, w którym wszystkim  



 

zawodnikom do punktów zgromadzonych w konkursach kwalifikacyjnych dodaje się punkty  
bonifikacyjne zdobyte w konkursie półfinałowym. Punkty bonifikacyjne przeliczane są na punkty  
karne według następującego klucza. Lider ma 0 punktów karnych. Punkty dla kolejnych zawodników  
wynikają z różnicy w liczbie punktów zdobytych w stosunku do punktów lidera mnożonej razy 0,25.  
3.3 Konkurs finałowy rozgrywany jako dwunawrotowy dokładności art. 273.3.2.  
3.4 Każdy zawodnik startuje w konkursie finałowym na jednym koniu.  
3.5 W pierwszym nawrocie finału startuje 20 najlepszych zawodników w każdej kategorii oraz  
wszyscy, którzy mają taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 20. miejscu w rankingu. Kolejność  
startu odwrotna do zajmowanych miejsc po półfinale.  
3.6 W drugim nawrocie finału startuje 10 najlepszych zawodników po pierwszym nawrocie w każdej  
kategorii oraz wszyscy, którzy maja taką samą liczbę punktów jak zawodnik na 10. miejscu w  
rankingu. Kolejność startu odwrotna do zajmowanych miejsc po pierwszym nawrocie finału.  
3.7 O klasyfikacji końcowej OPP decyduje suma punktów karnych z rankingu przed finałem i punktów  
karnych z konkursu finałowego.  
3.9 W przypadku równych wyników na pozycjach medalowych po drugim nawrocie finału należy  
przeprowadzić rozgrywkę na zasadzie konkursu zwykłego.  
  

& 4. Parametry konkursów 
 BRĄZOWA SREBRNA ZŁOTA 

 Konkursy kwalifikacyjne i konkurs półfinałowy 

Klasa konkursu LL P N1 

Rodzaj konkursu 
274.5.3 – kwalifikacje 

238.2.2 - półfinał 
238.2.2 238.2.2 

 Konkurs finałowy (pierwszy i drugi nawrót) 

Wysokość przeszkód LL P1 C 

Rodzaj konkursu 273.3.2(2.2)(3.2) 

 
& 5. Organizacja i finansowanie 

1. Organizatorzy zawodów – po podpisaniu umowy z PdZJ i organizatorem cyklu zobowiązani są do  
przeprowadzenia i sfinansowania zawodów kwalifikacyjnych, finałowych zgodnie z wymogami  
wyznaczonymi przez PdZJ i organizatora cyklu rozgrywek OPP.  
2. Organizator cyklu rozgrywek OPP – na podstawie umowy z PdZJ zobowiązany jest do koordynacji  
przebiegu całości rozgrywek.  
  

& 6. Nagrody 
1. Nagrody honorowe. Zawodnicy, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji końcowej OPP  
otrzymują puchary w każdej kategorii.  
 
2. Nagrody finansowe (minimalne pule).  

Kwalifikacje  



 

Miejsce P N C Brązowa Srebrna Złota  P N 

I 100 120 150 Rzeczowe  200 300 100 120 

II 70 80 100 Rzeczowe  150 200 70 80 

III 30 50 50 Rzeczowe  100 100 30 50 

suma 200 250 300 300 zł 450 600 200 250 

 

Pula nagród w zawodach kwalifikacyjnych 3750 zł * 5 = 18750 zł 

 
Finał 

    Klasyfikacja łączna   

Miejsce P N C Brązowa Srebrna Złota  P N 

I 100 120 150 Rzeczowe  600 2000 100 120 

II 70 80 100 Rzeczowe  400 600 70 80 

III 30 50 50 Rzeczowe  250 250 30 50 

IV     Rzeczowe  150 150   

V    Rzeczowe  100 100   

VI-X    Rzeczowe      

suma 200 250 300 1000 zł 1500 3100 200 250 

 

Pula nagród w zawodach finałowych 6800 zł 

Łączna pula nagród w zawodach cyklu OPP 2015 = 25550 zł 

 
 
 

PODZIĘKOWANIA  
  

Dla Tarant Events  
za możliwość wykorzystania  

 regulaminu Halowego Pucharu Polski  
  



 

  
  
Terminarz rozgrywek:  
  
16-17.05 I KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  
06-07.06 II KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 
24-26.07 III KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 
22-23.08 IV KWALIFIKACJA OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 
02-04.10 VKWALIFIKACJA +  FINAŁ OPP JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski  
  

 
 
 
 
 
 
 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej 
przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany  
w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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 jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 

 

Propozycje zatwierdzone przez  PdZJ 


