
 

 

PROPOZYCJE  
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
7.05-8.05.2022 

 
1.ORGANIZATOR 

 
 Organizator:      Klub Jeździecki Żarnowo 
 
 Ranga zawodów:    ZR+T 
 
 Adres:      Żarnowo Pierwsze 36 16-300 Augustów  
 
 Kontakt:     666 148 170  
 
 Biuro zawodów:    Mikołaj Zagrodzki 
 
 Dyrektor zawodów:    Agnieszka Winkler 
 

2. OSOBY OFICJALNE 
 
 Sędzia Główny:               Konrad Sewastian  
 
 Sędzia Delegat:    Agnieszka Wasiluk 
 
 Sędzia:     Mikołaj Zagrodzki 
 
 Komisarze:     Aleksandra Milewska 
 
 Gospodarz Toru:    Robert Musiał 
 
 Lekarz Weterynarii:    Daniel Gołębiowski 
 
 

3. WARUNKI TECHNICZNE 
 

Tabelka dla zawodów dwudniowych. 
 

Otwarcie stajni 6.05.2022 15.00 

Zamknięcie stajni 8.05.2022 20.00 

Plac Konkursowy Kwarcowe 70x40 

Rozprę żalnia Piaszczyste 60X27 

Udostępnienie 

rozpręż alni 

6.05.2022 15.00-19.00 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE 
 

 

WPISOWE I INNE OPŁATY WYSOKOŚ Ć  PLN 

Wpisowe za całe zawody 150 

Wpisowe za jeden dzień  100 

Za boks od konia za całe zawody 300 

Za boks od konia za jeden dzień  300 

 

STARTOWE WYSOKOŚ Ć  PLN 

Baby, Mini LL, LL, L 30 

P, N 40 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY - ZAWODNICY  

Zawody Regionalne Zawody Towarzyskie 

1. Licencja regionalna lub ogólnopolska - 

widoczna w systemie ARTEMOR 

• Aktualne orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań  do uprawiania sportu. 

      ( ważne 6 miesięcy od daty 

wystawienia) 

2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań  do uprawiania sportu. 

2. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW 

3. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW 3. Zgoda rodziców lub opiekuna prawnego 

na start zawodnicy niepełnoletni 

WYMAGANE DOKUMENTY- KONIE  

Zawody Regionalne Zawody Towarzyskie 

1. Paszport urzędowy z aktualnymi 

szczepieniami 

1. Paszport urzędowy z aktualnymi 

szczepieniami 

2. Licencja regionalna lub ogólnopolska  

 

• Termin zgłoszeń :         05.05.2022 

• Termin zgłoszeń  ostatecznych z boksem: 02.05.2022 

• Zgłoszenia z boksem będą  akceptowane po dokonaniu przedpłaty 300PLN na konto: 

Stadnina Koni Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszka Winkler  



 nr konta: 86 9351 0000 0013 4721 3000 0010 

Potwierdzenie przelewu proszę  przesłać  na adres klubjezdzieckizarnowo@gmail.com 

• Zgłoszenia przez:        panel zgłoszeń  zawodykonne.com 

• Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń  ostatecznych, tj. po 02.05.2022 opłaty nie 

podlegają  zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem 

zgłoszeń  ostatecznych są  zwracane w wysokości 100%. 

• Wstępne listy startowe dostępne w pią tek 06.05.2022 godz. 15.00. 

• Zmiany na listach startowych po opublikowaniu 20 PLN za zgodą  sędziego 

głównego. 

• Ilość  boksów ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszeń . 

 

 
5. PROGRAM 

 

 Dzień  Nume

r 

Klasa Wys.(c

m) 

Rodzaj konkursu 

Sobota 1 Baby 60 Tow.Dokładności bez rozgrywki 

art..238.1.1 

7.05.20

22 

2 MINI 

LL 

80 Tow.Dokładności bez rozgrywki 

art..238.1.1 

 3 LL 90 Tow./REG Z trafieniem w normę  czasu 

 4 L 100 Reg. Dwufazowy art.274.1.5.3 

 5 P 110 Reg.Dwufazowy art.274.1.5.3 

 6 N 120 Reg.Zwykły art.238.2.1 

Niedzi

ela 

7 Baby 60 Tow.Dokładności bez rozgrywki 

art..238.1.1 

8.05.20

22 

8 MINI 

LL 

80 Tow.Dokładności bez rozgrywki 

art..238.1.1 

 9 LL 90 Tow./REG trafieniem w normę  czasu 

 10 L 100 Reg.Zwykły art.238.2.1 

 11 P 110 Reg.Dwufazowy art.274.1.5.3 

 12 N 120 Reg.Dwufazowy art.274.1.5.3 

 
 

6. NAGRODY 
 

6.1 Nagrody podane w propozycjach muszą być zrealizowane. 
 
6.2 Organizator zapewnia flo dla 25% par w konkursach. 

http://zawodykonne.com/


 

KONK

URS 

KLASA PULA I II III IV V 

1 Baby Rzeczowe      

2 MINI 

LL 

Rzeczowe      

3 LL Rzeczowe      

4 L 625 300 150 75 50 50 

5 P 975 400 250 150 100 75 

6 N 1230 600 300 150 100 80 

7 Baby Rzeczowe      

8 MINI 

LL 

Rzeczowe      

9 LL Rzeczowe      

10 L 625 300 150 75 50 50 

11 P 975 400 250 150 100 75 

12 N 1230 600 300 150 100 80 

 
 
 

 
 

7. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 
 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

szczepień : 

Szczepienie podstawowe: 

• Pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień  

• Drugie szczepienie - nie wcześniej niż  21- go dnia i nie póżniej niż  92 dni od 

pierwszego szczepienia 

Szczepienie okresowe: 

• Co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia ( jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

karencji) 

• Ż adne szczepienie okresowe nie może odbyć  się  póżniej niż  na 7 dni przed 

przybyciem na zawody 

 
 
 

8. INFORMACJE OGÓLNE            

 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

powstać  w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach . 

• Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 



• Zawody odbędą  się  zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ . 

• Psy na terenie zawodów mogą  poruszać  się  wyłącznie na smyczy. Kara za nie 

przestrzeganie 500 PLN. 

• Zgłaszając się  na zawody zawodnik wyraża zgodę  na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku - bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w 

reklamie prasowej, reklamie na ś rodkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

 

9. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

 I.     Polski Związek Jeździecki w ś lad 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 jeźdź cy muszą  być  wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą  udział 

w zawodach. Odnosi się  to także do podawania leków i ś rodków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąż y klaczy, oraz do przypadków 

naduż ywania 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 

bezpieczeń stwo także podczas podróż y powrotnej z zawodów.  

 

V.     Należ y dołoż yć  wszelkich starań , aby zapewnić  koniom staranną  opiekę  po 

zakoń czeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakoń czeniu 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 umieję tności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 

http://m.in/

