
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

25 – 26.07.2020 

Organizator: KJK ROMICO 

 

Miejsce: Stajnia Romico, ul. Kamienna 42, Żywiec 

Parkur: piasek kwarcowy 50 x 90 

Rozprężalnia: piasek kwarcowy 47 x 45 

 

Termin zgłoszeń: 22.07.2020 

 

ZGŁOSZENIA: www.zawodykonne.com 

Kontakt email: biuro@equusevents.pl 

 

Osoby funkcyjne: 

Sędzia Główny: Elżbieta Janik 

Sędzia WZJ: Bogdan Kuchejda 

Sędzia kwalifikator: Paweł Przybyła 

Komisarz: Małgorzata Krawczyk 

Komisarz ds. COVID – 19: Teresa Tomana 

Gospodarz toru: Grzegorz Wojtaczka 

Weterynarz zawodów: Joanna Jakubowska tel. 664 885 885 

Obsługa medyczna: FANTOM Piotr Pieczara  

Obsługa komputerowa: EquusEvents  

Dyrektor zawodów: Adrianna Krzanowska 600 200 400 

 



Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zawody rozegrane będą zgodnie z wytycznymi i 
regulaminem COVID-19. 

 

Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ, zawodnicy biorący udział w zawodach 
towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie, lek. sportowego i ubezpieczenie NNW, 
niepełnoletni zgodę na starty opiekunów prawnych, natomiast konie szczepienia przeciw grypie 
zgodne z przepisami PZJ. Skan paszportu konia – strona z opisem plus strona ze szczepieniami – musi 
być załączony do zgłoszeń. 

KAŻDY KOŃ MUSI POSIADAĆ NUMER STARTOWY 

Stajnie otwarte od 24.07.2020 od godz.14-tej.  

Istnieje możliwość przyjazdu wcześniejszego po uzgodnieniu z organizatorem. Każdy dodatkowy 
dzień pobytu 70 zł. 

OPŁATY: 

Boks stajnia: 300 zł zawody z sianem 

Boks rozkładany hala: 230 zł z sianem 

Opłata organizacyjna: 180 zł zawody (w tym FN i opłata COVID-19) 

 100 zł jeden dzień (w tym FN i opłata COVID-19) 

 

Zgłoszenia na zawody wraz z rezerwacją boksów przyjmowane są wyłącznie 

przez www.zawodyknne.pl 

Wpłaty: wyłącznie gotówką w biurze zawodów 

* W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dnia 22.07.2020 do godziny 
18:00– uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezerwacją boksu. W przypadku braku wycofania 
zgłoszenia w terminie zgłoszeń uczestnik musi pokryć koszt zamówionego boksu. 

• Podłączenie do prądu 150 zł zawody. 

• Zmiana na listach startowych po ich opublikowaniu – 20zł. 

• Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Prosimy o sprawdzanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

• Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). 

• Organizator nie zapewnia trocin na pierwsze ścielenie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

• Do dekoracji wyjeżdża pierwszych sześć koni. 

• Na rozprężalni 8 koni z listy startowej. 

 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania zawodników, luzaków, 
trenerów, koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 

UWAGA!!! 

Do konkursów LL 60 i LL 80 - jeden parkur. Oglądanie parkuru odbędzie się przed konkursem klasy 
LL 60. 

Program: 

SOBOTA 25.07.2020 godz. 10:00 

Konkurs nr 1 LL 60 – towarzyski z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 2 LL 80  - towarzyski z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 3 L - 100 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 4 P - 110 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 5 N - 120 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 6 N1 - 125 cm - regionalny - dwufazowy art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 7 C - 130 cm - regionalny - dwufazowy art. 274.1.5.3 

 

NIEDZIELA 26.07.2020 godz. 9:00 

Konkurs nr 8 LL 60 - towarzyski z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 9 LL 80 - towarzyski z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 10 L - 100 cm - regionalny - dwufazowy art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 11 L - 100 cm - regionalny - egzaminacyjny 

Konkurs nr 12 P - 110 cm - regionalny - O wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (art.269.5) 

Konkurs nr 13 N - 120 cm - regionalny - dwufazowy art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 14 N1 - 125 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 15 C - 130 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1 

NAGRODY: 

Konkursy LL 60 – L nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca  

W konkursach P – N1 PULA NAGRÓD 3100 zł 

Nagrody pieniężne wg tabeli 

Konkurs nr 5, 13 P - 350 zł (I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł) 

Konkurs nr 6, 14 N - 500 zł (I m-ce 250 zł, II m-ce 150 zł, III m-ce 100 zł) 

Konkurs nr 7, 15 N1 -700 zł (I m-ce 350 zł, II m-ce 200 zł, III m-ce 150 zł) 



Konkursy zostaną rozegrane powyżej 5 koni! W przypadku gdy w konkursie liczba uczestników będzie 
– poniżej 10 koni w konkursie; nagrody zostaną wypłacone wg poniższego klucza: 3 -6 koni – nagrody 
za 1- 2 miejsca, poniżej 3 zawodników w konkursie – nagroda za 1 miejsce. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie. Najbliższe 

polecane hotele: 

Hotel Żywiecki**** - ceny specjalne dla uczestników zawodów 

Zajazd Beskidy 

Hotel Maxim 

Zajazd Dębina 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1.  Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro konia 

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

2.  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. 

3.  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. 

4.  Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Śl.Z.J w dniu 15.07.2020 r. – przez p. Pawła Przybyłę członka 
zarządu ŚZJ 


