
 

PROPOZYCJE 

Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody 

 
 

 Organizator :  PARKUR , PEGAZSHOP 

     KS PARKUR , KS SYDOW Riding Team 

 Kontakt: Robert Sydow tel: 786863099 

 Miejsce zawodów: CWJ Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34 Poznań, 

 Termin zawodów 20.08.2021 

 Plac konkursowy – parkur trawiasty na płycie głównej 

 

Termin zgłoszeń : 18.08.2021 do godz. 20:00 

Listy startowe będą dostępne na stronie www.zawodykonne.com 

W razie pytań związanymi z panelem zgłoszeń  tel: 786863093 

 

 Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny : Agnieszka Bogucka-Sydow 

Sędzia WZJ :      Urszula Drapik 

Sędzia Stylu :      Robert Sydow 

Sędzia:                Robert Sydow 

Komisarz:           Włodzimierz Chmielnik 

Gospodarz Toru: Robert Bartkowiak 

Weterynarz:  Marek Laskowski      

 Sprawy organizacyjne: 

- Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów WZJ/PZJ 

– Opłata startowa : 70 zł za start 

– Opłata antydopingowa 10 zł od każdego konia 

- Opieka medyczna obecna na terenie zawodów 
 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW 

Godz.: Bezpośrednio po zakończeniu Zawodów Towarzyskich 

Konkurs nr R1   L -    dwufazowy Art. 274.5.3 

Konkurs nr R2   L –   licencyjny 

Konkurs nr R2   P -    zwykły Art. 238.2.1 

Konkurs nr R3   N -   zwykły Art. 238.2.1 

 

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z 

ilością zgłoszeń. 

http://www.zawodykonne.com/


 

 Organizator zapewnia: 

- puchary i nagrody rzeczowe w konkursie klasy L 

- puchary i nagrody pieniężne w konkursie klasy P i N: 

 Konkurs klasy P 

I mce - 300zł, II mce - 250, III mce  - 100zł , IV mce – 50 zł, V mce – 50 zł 

 

Konkurs klasy N 

I mce – 500 zł , II mce – 300 zł , III mce – 200 zł , IV mce – 150 zł, 

V mce – 100 zł   

 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, 

zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku 

kradzieży , zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

 Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 40 zł ( nie 

dotyczy skreśleń z listy 

 

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. 

 
 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu: 29.07.2021 – Ryszard Szymoniak 


