
 

PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW 

JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH  PRZEZ  PRZESZKODY 

BARZKOWICE,  8  WRZEŚNIA  2019r.  (niedziela) 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 
oraz JKS Remi  Żukowo mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXV 
Zawodach Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się w dniu 8 
września 2019r. (niedziela) na terenie ZODR w Barzkowicach.  
Zawody stanowią integralną część Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 
2019 nadając im żywy charakter. Same zaś korzystają z rzeszy sympatyków i 
miłośników hippiki odwiedzających tą swoista imprezę. 
 
        Gorąco zachęcając Państwa do wzięcia udziału w zawodach, ze względów 
organizacyjnych, zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez platformę: 
 

 www.zawodykonne.com 
 
do dnia 06.09.2019 (piątek), do godz. 20:00. W zgłoszeniu należy podać dane 
identyfikacyjne koni i jeźdźców, przynależność klubową oraz klasy, w których wezmą 
udział. Zmiany na listach startowych w dniu zawodów – 20 zł, nie dotyczy skreśleń. 
 
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt -  JKS Remi Żukowo: 600 822 990 
 
 

Program zawodów: 
   

• Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:30 

• konkurs nr 1: DEBIUTY w przebraniach – dokładności Art. 238.1.1.(konkurs 
towarzyski)  

• konkurs nr 2: MINI LL do 70cm "O puchar Wojewody Zachodniopomorskiego" 
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– z trafieniem w normę czasu Dod.S1 – godz. 11:30 (konkurs towarzyski)  

• konkurs nr 3: LL "O puchar Prezydenta Miasta Stargard" –  dwufazowy 
Art.274.5.3 (konkurs towarzyski)  

• konkurs nr 4: klasy L "O puchar Starosty Stargardzkiego" – zwykły 
 Art. 238.2.1 (konkurs towarzyski)  

• konkurs nr 5: klasy P "O puchar Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział 

Cukrownia Kluczewo", – dwufazowy Art. 274.5.3 

• konkurs nr 6: klasy N Grand Prix Adamus S.A. – zwykły z rozgrywką Art. 
238.2.2 

 
 
W konkursie DEBIUTY zawodnicy zaprezentują się w dowolnych przebraniach :) 
 
 
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, puchary oraz floot’s.  

Łączna pula nagród rzeczowych i finansowych wynosi 18600zł. 
 
Konkursy nr 1: pamiątkowe floot's dla wszystkich uczestników konkursu, statuetki za 
trzy pierwsze miejsca oraz drobne upominki dla pięciu pierwszych par w konkursie - 
łączna pula nagród w konkursie 600zł  
 
Konkursy nr 2: od I do VII miejsca nagrody rzeczowe - łączna pula nagród 1500zł 
 
Konkursy nr 3: od I do VII miejsca nagrody rzeczowe - łączna pula nagród 2700zł 
 
Konkurs nr 4: łączna pula nagród finansowych: 3200zł 
I   miejsce: 1000zł 
II  miejsce: 800zł 
III  miejsce: 600zł 
IV  miejsce: 350zł 
V  miejsce: 200zł 
VI  miejsce: 150zł 
VII  miejsce: 100zł 
  
Konkurs nr 5: łączna pula nagród finansowych: 4600zł 
I   miejsce: 1400zł 
II  miejsce: 1100zł 
III  miejsce: 900zł 
IV  miejsce: 500zł 
V  miejsce: 300zł 
VI  miejsce: 250zł 
VII  miejsce: 150zł 
 
 
 
 



Konkurs nr 6: łączna pula nagród finansowych: 6000zł 
I   miejsce: 1800zł 
II  miejsce: 1500zł 
III  miejsce: 1200zł 
IV  miejsce: 700zł 
V  miejsce: 500zł 
VI  miejsce: 300zł 
  
 
 
Warunki techniczne: 
Parkur: trawiasty, rozprężania: trawiasta. 
 
 
Skład Komisji Sędziowskiej: 
Sędzia Główny – Marek Chojnacki 
Sędzia WZJ –    Karolina Mądry 
Członkowie Komisji: Marcelina Główczyńska 
                   Iwona Ciechanowicz  
Komisarz: Rotacyjnie    
Gosp. Toru: Marek Markiewicz 
 
 
 
Wymogi: 
Opłaty:  
wpisowe - 60zł od zawodnika,  
startowe - od każdego startu konia: 

• Debiuty – 15zł 

• klasa mini LL – 20zł 

• klasa LL – 25zł 

• klasa L – 30zł 

• klasa P – 35zł 

• klasa N – 40zł 
 
 

Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ. 
 

Zawodników w zawodach towarzyskich obowiązują aktualne zaświadczenie lekarskie, 

zgoda rodziców oraz ubezpieczenie. 

Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ. W konkursach towarzyskich mogą 
startować zawodnicy niezarejestrowani. 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia 
losowe wynikłe w czasie transportu i trwania zawodów. 



 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji zawodów. 
 
Lokalizacja zawodów- parkur na łące przy wiatraku!!! 
 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach!!! 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM: 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak 
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być 
zawsze uwzględnione we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być 
stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod 
treningowych , kucia i obrządzania oraz transportu. 
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się 
dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to 
również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, 
w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia. 
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie 
i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie 
bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie 
w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień 
(eutanazji) oraz spokojnej starości. 
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego 
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 
 
Propozycje zatwierdzone w dniu   04.09.2019r4.  
 
 


