
   

                    
   

                                                                   

PROPOZYCJE 
 

 Zawody Regionalne i konkursy towarzyskie  w skokach przez przeszkody 
 

Stangret - Kielce 19-20.09.2020 
 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego, określającymi zasady 
organizacji zawodów, z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności w związku z COVID-19, 
obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z 
treścią niniejszych wytycznych. Brak znajomości zapisów nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich 
treści. 

 
 

1. Organizator – Klub Sportowy STANGRET Kielce 

2. Termin zawodów – 19-20.09.2020 

3. Miejsce zawodów – hipodrom KS Stangret plac piaskowy 

            z flizeliną 40m x 63m, rozprężania piaskowa z flizeliną 20m x 40m oraz 20m x 50m (kryta hala) 

4. Uczestnicy –zawodnicy i konie zarejestrowani w W/OZJ oraz PZJ, w klasach towarzyskich zawodnicy 
niezarejestrowani 

5. Biuro zawodów – tel. 668 181 080 

listy startowe – Agnieszka Kaproń tel. 508 283 867 
 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie portalu 
www. zawodykonne.com  
 

Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu. 

Termin zgłoszeń do 16.09.2020/środa/, do godziny 23.00 (po tym terminie formularz zostanie wyłączony). 

W przypadku kompletu zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza. 
 

            Zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych  w Skokach Przez Przeszkody PZJ (wersja 2019  
            v.1.8.4 z 15.01.2020) od dnia 12.02.2020 w dwudniowych zawodach regionalnych dopuszczalna maksymalna                        

            dzienna liczba startów konia wynosi 2. 

 
 

1. Dyrektor zawodów – Krzysztof Pomiankowski 

2. Sędzia Główny     - Anna Poborska 
Sędzia WMZJ – Oskar Szrajer 

Sędzia –  Agnieszka Kaproń 
 

 
3. Gospodarz toru   –  Herbert Szrajer 

 

 
4. Program: 

Sobota  19.09.2020 
 

1. KONKURS nr 1 – towarzyski,  Krzyżaki dokładności / Art. 238.1.1 (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 

2. KONKURS nr 2 – towarzyski,  LL-70 z trefieniem w normę czasu (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 
3. KONKURS nr 3 – towarzyski,  LL-90 zwykły / Art. 238.1.2 (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 

4. KONKURS nr 4 –  kl. L, wys. 100 cm, zwykły / Art. 238.1.2 
5. KONKURS nr 5 –  kl. P,  wys. 110 cm, dwufazowy/ Art. 274.1.5.3 

6. KONKURS nr 6 –  kl. N , wys.120 cm, dwufazowy/ Art. 274.1.5.3 

7. KONKURS nr 7 –  kl. C , wys.130 cm, dwufazowy/ Art. 274.1.5.3 
 

 
19.00 RIDERS PARTY ALTANA NA TERENIE KLUBU STANGRET 



 

 
               

Niedziela 20.09.2020 

 
1. KONKURS nr 8 – towarzyski,  Krzyżaki dokładności / Art. 238.1.1 (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 

2. KONKURS nr 9 – towarzyski,  LL-70 z trefieniem w normę czasu (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 
3. KONKURS nr 10 – towarzyski,  LL-90 zwykły / Art. 238.1.2 (dwa przejazdy zaliczane do klasyfikacji) 

4. KONKURS nr 11 –  kl. L, wys. 100 cm, dwufazowy/ Art. 274.1.5.3 

5. KONKURS nr 12 –  kl. P,  wys. 110 cm, zwykły / Art. 238.1.2 
6. KONKURS nr 13 –  kl. N , wys.120 cm, zwykły / Art. 238.1.2 

7. KONKURS nr 14 –  kl. C , wys.130 cm, zwykły / Art. 238.1.2 
 

 
 

Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń. 

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zawodów. 
 

OPŁATY 
opłata organizacyjna – 

Rezerwacja Boksu jest ważna tylko po przedpłacie na konto Klub Stangret 72 1940 1076 4829 9964 0000 

0000 

a) 350 zł/ koń/zawody z boksem (2 dni startów) 

b) 180 zł/koń/zawody bez boksu ( 2 dni startów) 
c) 300zł/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów) 

d) 150 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów) 
- startowe: 

konkurs kl. L  –  10 zł/za przejazd 
konkurs kl. P  –  20 zł 

konkurs kl. N  – 20zł 

 
      

      -    W piątek rozprężalnia dostępna będzie do godz. 17. 
- zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce podczas 

zawodów i transportu; 
- Nagrody zgodnie z Przepisami ogólnymi PZJ: dla zwycięzców konkursów klasy P, N przewidziane są nagrody 

pieniężne, statuetki, flot dla koni (25% uczestników w konkursie). W konkursach nr 1, 2, 3, 4 i  7, 8, 9, 10 za 

pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, flot dla koni (25% uczestników w konkursie). 
 

                                                     

konkurs  I  II  III  

Nr 5  kl P 150 100  50 

Nr 6   kl N 150  100 50  

Nr 7   kl C 150  100 50  

Nr 11 kl P 150 100   50 

Nr 12 kl N 150 100 50 

Nr 12 kl C 150 100 50 

 

- Konkursy nr 1,2,3 i 7,8,9 są konkursami towarzyskimi. Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie 

oraz ubezpieczenie NNW, a konie min. paszport konia z aktualnymi szczepieniami.  
      -    Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na   

           start w zawodach. 
     -    Zawody odbywają się bez publiczności. Na rozprężalnię wstęp maja wyłącznie zawodnicy i ich trenerzy.  

     -    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki z udziałem koni i pozostałe oraz inne szkody    

           mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. Za wyrządzone szkody odpowiada finansowo zawodnik  
           lub właściciel konia. 

    
 

 



SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Kodeks Postępowania z Koniem 

I. 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. 

II. 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. 
III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 
 

 


