
 
 

   
 

                  PROPOZYCJE 
 

 REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
 

 
 

 
 

1.  Organizator: Klub Jeździecki  BIK Gieniusze   

2.  Miejsce zawodów: Stadnina Koni  Gieniusze, 16-100 Sokółka,  kontakt: kom. 500423777,  kom.  602 151 080  

3.  Termin: 24-25 lipca 2021  

4.  Uczestnicy:  zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ / PZJ oraz niezrzeszeni  

5.  Komisja sędziowska: - sędzia główny                                                        - Sławomir Lasota 
- gospodarz toru, arbiter stylu                                  - Mieczysław Podgórski 
- delegat sędziowski Pdl ZJ                                     - Konrad Sewestian  

- sędzia                                                                   - Agnieszka Wasiluk 
- komisarze                                                             -  Izabela Siniło 

 

6. Obsługa med.-wet.: - zespół ratownictwa medycznego    

- lekarz weterynarii   - Melania Nowak 

 

7.  Termin zgłoszeń: 

 

22. 07. 2021r. – czwartek (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego )  
Zgłoszenia tylko przez panel   wwwwww..zzaawwooddyykkoonnnnee..ccoomm 

 

8.  Program zawodów:    

   24.07.2021r. - sobota   

   Godz.  11.00 -rozpoczęcie konkursów skoków:  

   konkurs nr 1B       

   konkurs nr 2B       

   konkurs nr 3B 

   konkurs nr 4B 

   konkurs nr 5B 

   konkurs nr 6B 

 - „Baby, wysokość 50 cm - konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art. 238.1.1) 

 - LL – konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art. 238.1.1) 
 - L - konkurs zwykły (art. 238.2.1)  
 - L - konkurs na styl jeźdźca – szkoleniowy (art. 6 reg) 
 - P- konkurs o zrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5) 

 - N - konkurs zwykły (art. 238.2.1) 

 

25.07.2021r. - niedziela   

Godz. 11.00 - rozpoczęcie konkursów skoków:  



konkurs nr 7B       
konkurs nr 8B       
konkurs nr 9B 
konkurs nr 10B 
konkurs nr 11B 

konkurs nr 12B 

konkurs nr 13B 

 - „Baby mini” wysokość 50 cm - konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art. 238.1.1) 

 - „Baby”, wysokość 60 cm - konkurs z trafieniem w normę czasu (S1-art. 238.1.1) 
 - LL – konkurs zwykły (art. 238.2.1) 

 - L - konkurs speed & music (art. 238.2.1) 
 - L - konkurs licencyjny z oceną stylu jeźdźca (art. 6 reg) 
 - P – konkurs z wyborem trasy (art. 271) 
 - N - konkurs zwykły (art. 238.2.1) 

 

 
W konkursach skoków klasy LL  mogą również startować kuce (przeszkody będą obniżone). 
 

Wyniki wszystkich konkursów skoków zaliczone będą do Rankingu Jeździeckiej Ligi Podlasia  2021 

  

 

9.  Nagrody : nagrody zwycięzcom konkursów, medale, flot’s, upominki. 

 
 

10. Plac konkursowy  - parkur - podłoże piaszczyste (70x70),  
- czworobok - podłoże piaszczyste (20x60) 

     Rozprężalnia - podłoże trawiaste  
     Parkur  wyposażony w kłódki atestowane. 
 

11. Sprawy organizacyjne: 
 

 wysokość wpisowego - 100 zł od konia za każdy dzień zawodów (w tym opłata antydopingowa) 
 opłata za boks – 80 zł/dzień.  (wstawienie konia do boksu na czas trwania zawodów w ciągu dnia – 

nie ma znaczenia czy koń zostaje na noc, czy nie. Kontakt w sprawie rezerwacji: Julia Paszko 

577-911-831 
 wysokość startowego: 
-  konkursy  skoków: Baby – 20zł, LL - 20zł, L - 25zł, P - 30zł, N - 35zł 
   ( startowe w całości przeznaczone na nagrody ) 

 
Opłaty należy  uiszczać  bezpośrednio po przybyciu na zawody 

 
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat. Rezygnacja z 

udziału w zawodach po dniu 22/07/2021 nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zgłoszenie. 
 

Z obowiązku tego zwalnia tylko ważna przyczyna losowa uniemożliwiająca przybycie na zawody 

zgłoszonych koni i zawodników.  

Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po wyznaczonym terminie powodujące konieczność poprawek na listach 

startowych mogą być dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i wniesieniu 

dodatkowej opłaty w wysokości 25 zł za każdą zmianę. 
 

Obowiązują wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w 

związku z Covid - 19 z dnia 20/05/2021 

 

12. Dokumenty, sprawy różne: 

 

- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. regulaminów i przepisów PZJ. W przypadku 

braku dokumentów zawodnika lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.  

 

Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor muszą być dostarczone przed zawodami 

do biura zawodów w formie papierowej.  

Zaświadczenie lekarskie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 rż. oraz zawodników pomiędzy 

21 a 23 rż. może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.  

Zaświadczenie dla zawodników pow. 23 rż. wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny 

sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w 

dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS. 

 

- wymagane są ważne dokumenty identyfikujące oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni. 

Konie nie posiadające ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren zawodów. 

 



- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 

czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach. 

 

- zawody odbędą się zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ oraz zasadami Jeździeckiej Ligi 

Podlasia 2021. 

 

- zawodnicy startujący w konkursie BABY muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz 

ubezpieczenie NNW, a zawodnicy niepełnoletni – dodatkowo pisemną zgodę rodziców i opiekunów 

prawnych na start w zawodach. 

 

- przejazdy poza konkursem podlegają opłatom wg cennika jw. 

 

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. 
 

Wyciąg z protokołu nr 3/Z/2021 z posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu 07.06. 

2021 r. w Jakubowicach 

 

„W związku z Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nr 5/DNS/2021 uchylająca 

uchwałę nr 36 Walnego Zjazdu Delegatów PZJ z dnia 18.06.2019 r. Zarząd Polskiego Związku 

Jeździeckiego przyjmuje uchwałę o pobieraniu na wszystkich zawodach Kalendarzy WZJ (OZJ) opłaty 

antydopingowej w wysokości 10 złotych od każdego konia. Uchwała dotyczy wszystkich zawodów, których 

propozycje zostaną zatwierdzone po dniu 01.06.2021 roku. 

Faktury za opłaty dopingowe biuro PZJ wystawi na podstawie sprawozdania Delegata Sędziowskiego WZJ 

(Sędziego Głównego zawodów) i prześle na adres e-mail wskazany w sprawozdaniu Delegata 

Sędziowskiego WZJ / Sędziego Głównego.” 
  

 

ZAPRASZAMY NA  ZAWODY… 

              
                                                                                                                           ORGANIZATOR 
 

                                                                         KLUB JEŹDZIECKI                    

                                                                                              BIK GIENIUSZE 
Propozycje zatwierdzone przez  
Kolegium Sędziów Pdl ZJ 


