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PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW ] 

w skokach przez przeszkody 

o „ PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWA ” 

Częstochowa    12 – 13 wrzesień 2020 r. 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ  z 

uwzględnieniem regulaminu i przepisów Covid-19 

 

1. Organizator:               Klub Jeździecki J&D APOLLO 

2. Miejsce zawodów:     Klub Jeździecki J&D Apollo ul. Gruszowa 89, 

                                               42-200     Częstochowa 

3. Termin zawodów:             12 – 13 września 2020 rok 

4. Dyrektor zawodów:  Jacek Szpak 

5. Dyrektor Techniczny:  Adrian Kostrzewa, tel.  

6. Dyrektor biura zawodów: Anna Szpak - apollospzoo2019@gmail.com 

7. Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny:      Katarzyna Zawalska- Furtak 

Sędzia WZJ:       Krzysztof Suchan 

Sędziowie:       Elżbieta Janik 

Komisarz:       Magdalena Biżek - Laszczak 

8. Gospodarz Toru:   Grzegorz Wojtaczka 

9. Obsługa komputerowa:  www.equita.pl 

10. Lekarz weterynarii: Katarzyna Krupińska 606 482 911 

11. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani, zawodnicy bez przynależności klubowej, 

Amatorzy 

12. Zgłoszenia:  termin zgłoszeń ostatecznych 10.09.2020 r. godz. 23:59 

Zgłoszenie i rezerwacje boksu należy przesłać wyłącznie poprzez panel www.equita.pl 

wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty za boks. Wpłaty  należy dokonać na konto                             

J&D Apollo     17 1050 1142 1000 0090 3188 9703 

13. Opłaty:  a)  za boks - 250 zł na konto. Boksy dostępne – piątek 11.09.2020 r. 

godz.14:00   Wpłaty na konto za boks do dnia 05.09.2020 

http://www.equitq.pl/
http://www.equitq.pl/
http://www.equitq.pl/
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Zgłoszenia z zarezerwowanym boksem nie będą przyjęte bez dołączonego 

potwierdzenia wykonania przelewu lub wysłania go na adres e-mail 

pomoc@equita.pl 

 

W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dnia 07.09.2020 r. 

do godziny 12:00, uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezerwacją boksu. 

 

W przypadku braku wycofania zgłoszenia w terminie zgłoszeń, uczestnik musi pokryć 

koszt zamówionego boksu. 

 

b) opłaty organizacyjne - 200 zł od konia /2 dni zawodów ….120 złotych jeden dzień                  

-  opłata zawiera  FN na rzecz WZJ                                 

       c)   siano          -  10 zł kostka. 

       d)  słoma                  -  10 zł kostka 

 

1. Dokumentacja zawodników: zgodnie z przepisami PZJ, Amatorzy - 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach konnych, polisa 

NW, w przypadku uczestników nieletnich - zgoda rodziców na start w zawodach 

konnych. 

2. Dokumentacja koni: konie muszą posiadać aktualne paszporty hodowlane 

z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Obowiązuje następujący schemat 

szczepień: 

a) szczepienie podstawowe: 

- pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień, 

- drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od 

pierwszego szczepienia. 

a) szczepienie przypominające: 

- co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia/ dopuszczalny jest 21 dniowy okres karencji, 

- żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody. 

1. Sprawy organizacyjne: 

- możliwość podłączenia do prądu - 150 zł zawody, 

mailto:pomoc@equita.pl
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- zmiana na listach startowych po ich opublikowaniu – 20 zł, 

- zawodnicy startujący w kucach 1 mają prawo do 2-go startu w konkursie T1, 

- prosimy o sprawdzanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 

- organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma), 

- organizator nie zapewnia trocin na pierwsze ścielenie, 

- na rozprężalni może znajdować się jednocześnie 6 koni według listy startowej, 

- do dekoracji wyjeżdża pierwszych sześć koni. 

-  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 

luzaków, trenerów oraz koni na terenie zawodów i w czasie transportu, jak również w przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.                          Zawodnicy i właściciele 

koni odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowanych przez 

nich samych, ich pracowników i ich konie. 

 

                      PULA NAGRÓD 15 OOO ZŁOTYCH 

                                           

                                                 PROGRAM    ZAWODÓW: 

Sobota 12 wrzesień 2020 r. 

Konkurs  nr  1 gr.  A do 130 cm - 50 cm    - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs  nr  2 gr.  B do 149 cm - 70 cm    - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs  nr  3  T1   - 70 cm    - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs  nr  4  T2                              - 90 cm   - z trafieniem w normę czasu, aneks 5 Reg.PZJ 

Konkurs nr  5 kl. L  Runda Brązowa        - dwufazowy art. 274.5.2    

Konkurs nr  6 kl.  P  Runda Srebrna                - o wzrastającym stopniu trudności art. 269.5 

Konkurs nr  7 kl.  N Runda Złota                  - zwykły art.. 238.1.3 

Niedziela 13 wrzesień 2020 r. 

Konkurs  nr  8 gr.   A do 130 cm - 60 cm    - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs  nr  9 gr.  B do 149 cm - 80 cm    - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs  nr  10  T1   - 70 cm    - zwykły art.238.2.1 

Konkurs  nr  11 T2                             - 90 cm   - z trafieniem w normę  czasu, aneks 5Reg.PZJ 

Konkurs nr  12 kl. L Runda Brązowa       - dwufazowy art. 274.5.2 
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Konkurs nr  13 kl.  P Runda Srebrna      - z wyborem  trasy art. 271                               

Konkurs nr  14 kl.  N Runda Złota          - dokładności z natychmiastową rozgrywką art 245.3. 

W konkursach ,L, P, N będzie prowadzona dwudniowa klasyfikacja o nagrodę specjalną podaną 

w tabel 

 

 

NAGRODY:    Łączna pula nagród rzeczowych  7140 zł   dodatkowo Puchary i medale 

                         Łączna pula nagród pieniężnych  7700 zł    dodatkowo Puchary 

Sobota _i 

niedziela 

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce ŁĄCZNIE 

Kuce 1 

Kuce 2 

Nagrody 

rzeczowe 

100 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

80 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

60 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

50 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

50 zł 
1360 zł 

T1 

T2 

Nagrody 

rzeczowe 

100 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

80 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

60 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

50 zł 

Nagrody 

rzeczowe 

50 zł 

1360 zł 

L 200 zł 150 zł 100 zł 80 zł 80 zł    1220 zł 

P 250 zł 150 zł 100 zł 100 zł 100 zł 1400 zł 

N 300 zł 200 zł 150 zł 150 zł 100 zł 1800 zł 

Nagrody 

finałowe    

L, 

P, N 

 

 

600 zł 

1000 zł 

 

 

400 zL 

800 zł 

 

 

300 zł 

500 zł 

 

 

200 zl 

400 

 

 

200 zł 

300 

7140 zł 

  

1700 zł 

6000 zł 

Propozycje zatwierdzone przez Śl.Z J dnia: 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

• 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. 

• 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 

przemocy. 

• *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. 

• Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 

zawodów a także humanitarne traktowanie ich po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
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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. 


