
 TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY  

STAJNIA ANIELIN 

15.09.2019r. 

 

 

 

 
1. Organizator: Gospodarstwo Agroturystyczne „Anielin”, 

    kontakt 505 495 332 

 

2. Miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne „Anielin”, Anielin 9, 

64-965 Okonek (wjazd z DK11 na skrzyżowaniu z m. Brokęcino) 

 

3. Warunki: parkur- podłoże piaszczyste 

                   rozprężalnia- podłoże trawiaste 

 

4.Termin zawodów: 15.09.2019r 

 Zgłoszenia do dnia 13.09.2019r. (piątek) poprzez panel 

zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com 

 

5.Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi i 

ubezpieczeniem NW  

 

6. Osoby oficjalne: 

Sędzia główny- Ewa Niestrawska 

Komisarz- Marcin Miazek 

Gospodarz toru- Natalia Cegiełka 

 

7.Listy startowe będą dostępne w sobotę14.09.2019 na stronie 

www.zawodykonne.com  

 

8. Program zawodów   

11.00- Rozpoczęcie zawodów- biuro czynne od godziny 10.00 

http://www.zawodykonne.com/


- konkurs nr 1- Debiuty (do 40 cm)-  dokładności bez rozgrywki 

(art.238.1.1) 

- konkurs nr 2- mini LL (do 60 cm)- zwykły bez rozgrywki 

(art.238.2.1) 

- konkurs nr 3 – LL (do 80cm)- dwufazowy (art. 274.5.3 ) 

13.30- konkurs nr 4- L - zwykły (art.238.2.1) 

14.30- konkurs nr 5- L - dokładności z rozgrywką (art.238.1.2) 

 

 9. Opłaty startowe:  

Debiuty (nr 1)- 10 zł 

Mini LL, LL,L-30 zł/przejazd 

 

10. Zgłoszenia po wyznaczonym terminie oraz każda zmiana na 

listach startowych w dniu zawodów -opłata 20zł (nie dotyczy 

skreśleń z listy). 

 

11. Nagrody: 

- W konkursie „Debiuty”- upominek dla każdego zawodnika. 

Puchar dla najmłodszego zawodnika. 

- W konkursach 2-5- flots dla sześciu najlepszych par, puchary i 

nagrody rzeczowe dla miejsc I-III 

 

12.Sprawy organizacyjne  

- Zawodników i koni nie obowiązuje dokumentacja PZJ. 

Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców 

na udział w zawodach. Konie powyżej 6 lat mogą startować 

trzykrotnie , lecz nie więcej niż dwukrotnie w jednym konkursie. 

- W konkursie „Debiuty” maksymalny wiek zawodnika to dziesięć 

lat. Dopuszczalna jest pomoc trenera/ luzaka. 

- W konkursie nr 2- mini LL- wiek zawodników ograniczony do 

lat 18 lub zawodnicy starsi na koniach w wieku max. 5 lat. 

- Protesty: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją 

w wysokości 200 zł  

- Zalecane ubezpieczenie koni od następstw wypadków oraz 

innych zdarzeń losowych.  



- Na terenie zawodów obecny będzie ratownik medyczny. 

- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, o 

ile zgłoszą się do niego mniej niż 3 pary. 

- Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie 

zawodów  

- Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże 

powstałe w trakcie zawodów i transportu. Organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i 

właściciele odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub 

ich konie. 

- Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia w 

zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach, plakatach, 

reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach 

internetowych itp. 

 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ZT WZJ z dnia 25.04.2019r. 

Propozycje autoryzowane przez WZJ w dniu 08.08.2019 – Ryszard Szymoniak 

 

 

 
 

Zapraszamy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kodeks Postępowania z Koniem  

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją 

Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w 

jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego 

Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w 

każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie 

może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom 

komercyjnym. 2. 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. 3. 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 medycznej. 4. 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. 5. 

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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 

dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem  


