
                               

 

Propozycje Zawodów Regionalnych w Skokach Przez Przeszkody  

Eliminacje do MPMK 4-letnich „Memoriał Stanisława Szurika”  

Turzyn 18.07.2020r. 
 

1. ORGANIZATOR : Sekcja Jeździecka Turzyn przy Stow. EEiŁ „DĄB” w Turzynie 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW : Stajnia Turzyn, Turzyn 2, 89-240 Kcynia 

 

3. TERMIN ZAWODÓW : Sobota 18.07.2020, planowana godz. rozpoczęcia: 8.00.  

Listy startowe oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów będą dostępne w piątek wieczorem  na 

stronie www.zawodykonne.com 

 

4. OSOBY OFICJALNE :  

 

- Sędzia Główny : Katarzyna Meger  

 

- Sędzia WZJ : Jarosław Lewandowski 

 

- Sędzia : Rafał Pisarek 

 

- Sędziowie stylu : Antoni Dahlke, Andrzej Matławski 

 

- Komisarze : Paulina Mosińska-Gawrońska, Jan Korczyński 

 

- Gospodarz toru : Bartosz Skrzypczyk 

 

- Spiker, biuro zawodów : Maja Połczyńska, tel.: 530 934 552 

 

- Lekarz weterynarii : Michał Borowiński, tel.: 602 106 198 

 

- Podkuwacz : Michał Krzeszewski, tel.: 781 949 751 

 

- Sprawy organizacyjne : Krzysztof Połczyński 503 063 396, Zofia Połczyńska 516 180 872 

 

6. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAWODÓW :   

 

7. OBSŁUGA MEDYCZNA :   

 

8. WARUNKI TECHNICZNE : Plac Konkursowy - 45 x 68 m podłoże kwarcowe,  

      Rozprężalnia – 35 x 55 m podłoże kwarcowe,  

         Kłódki bezpieczeństwa : Beck+Heun GmbH 

 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA : Wymagana dokumentacja koni i zawodników zgodna z przepisami i 

regulaminem PZJ/KPZJ. Skan lub zdjęcia dokumentów, które nie znajdują się w bazie Artemor 

(badania lekarskie, ubezpieczenia, zgody rodziców, strony paszportów koni z nazwą i datą urodzenia 

oraz aktualnymi szczepieniami) należy przesłać najpóźniej do dnia 16.07.2020 na mail organizatora: 

stajniaturzyn@op.pl lub nr tel.: 516180872. Koniecznie należy dostarczyć skan stron paszportów z 

pochodzeniem koni 4-letnich biorących udział w konkursach eliminacyjnych. Ze względu na szczególne 

środki ostrożności nie będzie możliwości okazania dokumentów na miejscu. 

 
 

10.  ZAWODY rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych i 

regulaminów COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi w sprawie organizacji Zawodów 

Jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19.  

http://www.zawodykonne.com/
mailto:stajniaturzyn@op.pl
https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%20%20wersja%20z%20dat%C4%85%20wej%C5%9Bcia%20w%20%C5%BCycie%20-%2003.06.%202020%20.pdf
https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%20%20wersja%20z%20dat%C4%85%20wej%C5%9Bcia%20w%20%C5%BCycie%20-%2003.06.%202020%20.pdf


11.  PROGRAM ZAWODÓW :  

 

 - konkurs nr 1 kl. Mini LL do 60 cm towarzyski – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B) 

 

 - konkurs nr 2 kl. LL do 80 cm towarzyski – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B) 

 

        - konkurs nr 3A i B kl. L – z oceną stylu konia - El. do MPMK 4-letnich „Memoriał Stanisława Szurika” 

          Seria A i seria B rozgrywana na różnych parkurach, końcowa klasyfikacja łączna z dwóch przejazdów 

  

 - konkurs nr 4 kl. L – zwykły art. 238.2.1 

 

 - konkurs nr 5 kl. P – zwykły art. 238.2.1 

 

 - konkurs nr 6 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3  

 

 - konkurs nr 7 kl. C - dwufazowy art. 274.5.3  

 

12. NAGRODY : Organizator przewiduje floot’s, puchary lub statuetki, oraz nagrody wg tabeli :  
 

Klasa 

konkursu 

Pula nagród 

w zł 

I 

m-ce 

II 

m-ce 

III 

m-ce 

IV 

m-ce 

V 

m-ce 

Mini LL towarzyski --- Nagrody rzeczowe --- --- 

LL towarzyski --- Nagrody rzeczowe --- --- 

L 4-latki seria A i B 600,00 300,00 200,00 100,00 --- --- 

L 600,00 250,00 150,00 100,00 50,00 50,00 

P 800,00 350,00 200,00 150,00 50,00 50,00 

N 1 100,00 400,00 300,00 200,00 100,00 100,00 

C 
 

1 400,00 500,00 400,00 300,00 100,00 100,00 

 

13.  OPŁATY :  

Opłata za udział w zawodach - 120 zł od konia  

Ze względu na wyjątkową sytuację biuro zawodów oraz komisja sędziowska będzie miała ograniczony 

kontakt z uczestnikami zawodów. 

Prosimy o dokonywanie wpłat za udział w zawodach przelewem do dnia 16.07.2020 na konto: 

66 8166 0009 2001 0004 2882 0001 Stowarzyszenie EPiŁ „Dąb”, Turzyn 2, 89-240 Kcynia 

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię zawodnika oraz nazwę konia. 

Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać mailem wraz ze skanem dokumentów na stajniaturzyn@op.pl  

lub zdjęcia na nr tel.: 516180872.  

Opłaty nie będą zwracane w przypadku wycofania się z zawodów po zamknięciu panelu zgłoszeń.  

 

14. ZGŁOSZENIA : do dnia 16.07.2020 wyłącznie przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com 

Prosimy o dokładne i przemyślane zgłaszanie koni do konkursów, wprowadzanie zmian w dniu 

zawodów może być niemożliwe. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby 

przyjmowanych zgłoszeń.  

 

15.  SPRAWY ORGANIZACYJNE :  

- Każda osoba przebywa na terenie zawodów na własną odpowiedzialność i zobowiązana jest do 

przestrzegania wszystkich wytycznych związanych z COVID-19 pod rygorem usunięcia z miejsca zawodów. 

- Zmiany na listach startowych po zamknięciu zapisów za zgodą sędziego głównego 

- Za odwołania i protesty obowiązuje kaucja w wys. 200,00 zł  

- Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki, zachorowania i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach  

- Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń losowych 

- Właścicieli psów prosimy o trzymanie swoich czworonogów na smyczy, oraz o sprzątanie po pupilach.  

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu :  

 

 

mailto:stajniaturzyn@op.pl
http://www.zawodykonne.com/


Kodeks postępowania z koniem 

1. Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie 

poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie 

uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. 

komercyjnym. 

 

2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na 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 podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub 

ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy. 

 

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, leczenia obrażeń odniesionych 

na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji. 

 

6.Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


