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Propozycje Regionalnych Zawodów w Skokach przez przeszkody 
XVII Memoriał Angeliki Jach – Damasławek 27 - 28 lipca 2019 roku 

Kwalifikacje do MPMK (4-latki, 5-latki i 6-latki), Talent Wielkopolski, Wielkopolska Liga Kuców 
 

1. Ranga: Zawody Regionalne 
2. Organizator: KJ Sokół w Damasławku (kontakt - Stanisław Marek Jóźwiakowski,     
      Tel. 602 725286) 

3. Miejsce zawodów: Stadion Sportowy w Damasławku, ul. Boisko  
4. Termin zawodów: 27-28 lipca 2019 
5. Uczestnicy: zawodnicy klubów zarejestrowanych w PZJ i WZJ 
6. Parkury - trawiaste 60x80 m (uwaga nowy parkur - boisko treningowe piłkarzy Sokoła) i 

40x60m, rozprężalnie – trawiaste (60x50m) 
7. Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny – Robert Sydow (sędzia stylu licencyjny) 
Sędzia WZJ – Stanisław Helak 
Sędziowie stylu konia – Antoni Dahlke, Andrzej Matławski 
Członkowie Komisji: Natalia Gaszyńska Bąk,  
Komisarze: Rafał Pisarek 
Gospodarz Toru: Szymon Tarant, asystent: Piotr Sokołowski 
      

8. Termin zgłoszeń z boksami do 22 lipca 2019 (poniedziałek) 
 Bez boksów do 24 lipca 2019 (środa) – prosimy podać starty w sobotę i niedzielę. 
Tylko przez panel zgłoszeniowy dostępny na: www.tarantevents.pl i 
www.zawodykonne.com 
 

9. BOKSY - Boksy będą przygotowane od 26 lipca (piątek) od godz. 12.oo. Koszt boksu 200,00 zł. 
Boksy będą przygotowane pod warunkiem dokonania wpłaty na konto KJ „SOKÓŁ” Damasławek. 
PBS Wągrowiec o/Damasławek nr: 41895900014200157320000010,  i przysłania potwierdzeniem 
wpłaty do dnia 22 lipca 2019 na adres b.rozewski@jozwiakowski.com.pl 

10. Sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat w biurze zawodów.  
11. Wymagana dokumentacja: 

a. Zawody Regionalne -  zgodna z przepisami i regulaminem PZJ.  
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 
13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 
14. Opłaty startowe: młode konie L,P,N,C - 50 zł od startu, C1 - Memoriał 150 zł od startu 
15. Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości  

100 zł 
16. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z 

listy) 
Program zawodów: 

SOBOTA – 27 lipca 
Konkurs nr 1. /L/100/kwalifikacje MPMK–4-latki/na styl konia 
Konkurs nr 2. /P1/115/kwalifikacje MPMK–5-latki/na styl konia 
Konkurs nr 3./N1/125/kwalifikacje MPMK–6-latki/na styl konia 
Konkurs nr 4./L/100/licencyjny/na styl zawodnika 
Konkurs nr 5. /P-N*/110-120/Talent Wielkopolski/na styl zawodnika 
Konkurs nr 6. / Wielkopolska Liga Kuców - na styl  
Konkurs nr 7. / Wielkopolska Liga Kuców - z trafieniem w normę czasu 
Konkurs nr 8. /P/110/zwykły/238.2.1 
Konkurs nr 9. /N/120/dwufazowy/274.1.5.3 
Konkurs nr 10. /C/szybkości z alternatywami/262 i 239/Speed Cup 
 

http://www.tarantevents.pl/
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NIEDZIELA – 28 lipca 
8.00 
Konkurs nr 11./L/100/zwykły/238.2.1 
Konkurs nr 12./L/100/kwalifikacje MPMK–4-latki/na styl konia 
Konkurs nr 13./P1/115/kwalifikacje MPMK–5-latki/na styl konia 
Konkurs nr 14./P1/125/kwalifikacje MPMK–6-latki/na styl konia  
Konkurs nr 15./P/110/zwykły/238.2.1 
Konkurs nr 16./N/120/zwykły/238.2.1 
16.oo 
Konkurs nr 17./C1 Memoriał/135/z rozgrywką/238.2.2** 

* konkurs w ramach programu Talent Wielkopolski, dostępny dla zawodników w wieku od 12 
do 18 lat (klasa P) oraz młodzież od 19 do 21 lat (klasa N) zgodnie z rokiem urodzenia z terenu 
Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego, regulamin dostępny na www.wzj.poznan.pl. 

** W konkursie Memoriałowym maksymalnie trzy konie na zawodnika 
Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe będą 

dostępne na www.tarantevents.pl i zawodykonne.com. 
Uwaga w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

przeniesienia wybranych konkursów na areną B. Podział na areny i wstępny program zostaną 
określone w czwartek 25 lipca do godziny 12.00.  

 
 

17. Nagrody: 
a. Flo dla 25% startujących 
b. Konkursy klas P, N, C, nr nagrody finansowe (27 000 zł)  i nagrody rzeczowe 

honorowe 

Sobota I II III IV V VI VII VIII razem 

P 500 zł 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 
   

1 250 zł 

N 600 zł 400 zł 300 zł 100 zł 100 zł 
   

1 500 zł 

C 1 200 zł 700 zł 500 zł 300 zł 300 zł 
   

3 000 zł 

Niedziela 
         

4-latki* 400 zł 200 zł 200 zł 100 zł 100 zł 
   

1 000 zł 

5-latki* 400 zł 200 zł 200 zł 100 zł 100 zł    1 000 zł 

6-latki* 400 zł 200 zł 200 zł 100 zł 100 zł    1 000 zł 

P 500 zł 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 
   

1 250 zł 

N 750 zł 500 zł 350 zł 250 zł 150 zł 
   

2 000 zł 

17 – C1 - 
Memoriał 

5 000 zł 3 500 zł 2 500 zł 1 600 zł 1 200 zł 700 zł 300 zł 200 zł 15 000 zł 

 
*W konkursach dla młodych koni – 4-letnich i 5-latnich nagrody za rundę – liczy się suma punktów z 
dwóch dni. 
 
 
W konkursie nr 5 talent Wielkopolski bony do sklepu jeździeckiego o wartości 1 miejsce 500 zł, 2 
miejsce 400 zł, 3 miejsce 300 zł, 4 miejsce 200 zł i 5 – miejsce 100 zł. 
 
W konkursach nr 6 i 7  (Wielkopolska Liga Kuców) bony do sklepu jeździeckiego. 
 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 21-06-2019 – Ryszard Szymoniak 
 

Serdecznie zapraszamy 
W imieniu zarządu KS Sokół w Damasławku 
Stanisław Marek Jóźwiakowski 

http://www.wzj.poznan.pl/
http://www.tarantevents.pl/
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 
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 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 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. 
 

 
 

 


