
 
 

 
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
 
 

PARKURY SZKOLENIOWE  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
Parkury będą rozgrywane z uwzględnieniem aktualnego regulaminu Covid -19 

 

 
5.09.2021 

Organizator: KJK ROMICO 
  
Termin:        5.09.2021 
  
Miejsce:       Stajnia Romico 
                   ul. Kamienna 42, Żywiec    
Parkur:           piasek kwarcowy 55 x 90                                                                                  
Rozprężalnia:  piasek kwarcowy 45 x 47 
 
Termin zgłoszeń:  4.09.2021 
  
 
ZGŁOSZENIA: www.zawodykonne.com  
 

Kontakt email – biuro zawodów: 
adrianna.krzanowska@gmail.com  

Osoby funkcyjne: 
 
Gospodarz Toru: Grzegorz Wojtaczka 
 
Organizatorzy zawodów:  
Adrianna Krzanowska tel. 600 200 400 

Parkury odbywać się będą zgodnie z Wytycznymi w sprawie warunków organizacji 
zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 
Wpisowe: 60 zł parkury szkoleniowe 
 
Wpłaty: 
Gotówką w biurze KJK Romico  
    
 

 Prosimy o sprawdzanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 
 Na rozprężalni 6 koni wg listy startowej 

 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania zawodników, luzaków, 
trenerów, koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.  
 
 
PROGRAM 
 



 
 

Parkury szkoleniowe : 
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 1 LL 50   
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 2 LL 70   
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 3 LL 90       
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 4  L        
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 5 P         
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 6 N        
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 7 C        
Pakury szkoleniowe - Konkurs nr 8 CC    
 
 
PARKURY SZKOLENIOWE 

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
uczestników, luzaków, trenerów, koni na terenie ośrodka i w czasie transportu jak również 
w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych 

 Parkury szkoleniowe są otwartym treningiem, a nie zawodami jeździeckimi – organizator 
nie zapewnia opieki medycznej i weterynaryjnej w czasie ich trwania. 

 Uczestników prosimy o posiadanie dowodu aktualnych szczepień koni. 
 Obowiązuje schludny strój jeździecki, zgodny z przepisami dyscypliny skoki przez 

przeszkody. Kamizelka ochronna obowiązkowa dla osób niepełnoletnich zgodnie z 
przepisami dyscypliny. Kask ochronny bezwzględnie obowiązkowy dla 

 wszystkich uczestników. 
 Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego prosimy wszystkich uczestników zarówno 

jeźdźców, trenerów, luzaków i opiekunów osób niepełnoletnich o stosowanie zasad 
bezpieczeństwa i higieny zalecanych przez władze. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w razie zaostrzenia reżimu sanitarnego może być 
konieczne: 
- odwołanie szkolenia 
- możliwe wprowadzenie limitu miejsc dla uczestników (będzie decydować kolejność 
zgłoszeń) 
- mogą obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa np: maseczki, dystans, itp. 

   
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie. Najbliższe polecane hotele: 
Hotel Żywiecki**** 
Zajazd Beskid 
Hotel Maxim 
Hotel Dębina 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 pomocy.  

 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 staranna 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.  
 
  

Propozycje zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki dn. .............................  
 
 


