
 Zawody Regionalne i Towarzyskie
w skokach  11-12.06.2022 r. OCHABY WIELKIE

NAGRODA SPECJALNA – PUCHAR PRZECHODNI UFUNDOWANY
PRZEZ MISTRZA OLIMPIJSKIEGO JANA KOWALCZYKA,

HONOROWEGO PREZESA

 LKJ OCHABY

PULA NAGRÓD : 8000 zł



1. Organizator: Stadnina Koni Ochaby
     Dyrektor zawodów: Anna Bronisz tel. 510 636705
     
     Termin zawodów: 11-12.06.2022r

2. Termin zgłoszeń: do czwartku 9.06.2022r, do godziny 18:00.

Zgłoszenia boksów do  7.06.2022r
Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto

13 8448 0004 0035 9922 2000 0001
Stadnina Koni OchabyWielkie, 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16

3. Zgłoszenia za pośrednictwem portalu

www.zawodykonne.com

      Informacje:
Należy obowiązkowo podać w uwagach informację, jeśli kuce mają mieć zmienioną odległość w

szeregu

4. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Ochaby , 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16
Warunki rozgrywania konkursów:         
Plac konkursowy o wymiarach 35x70 m,
Podłoże: piasek kwarcowy z fizeliną podłoże w systemie Ebbe und Flu
Rozprężalnia o wymiarach 20x60 m,
Podłoże: Piasek kwarcowy z fizeliną podłoże w systemie Ebbe und Flu

5. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ.

6. Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny                     - Elżbieta Janik
Sędzia ŚZJ                            - Tadeusz Koza
Sędziowie                             - Paulina Pezda
Sędzia Stylu                         - Tadeusz Koza
Komisarz zawodów:             - Marta Klemens,
                                              - Magdalena Biżek 
Gospodarz Toru                    - Magdalena Konieczna
Lekarz weterynarii                - Marta Sablik
Obsługa fotokomórki            - Katarzyna Korfanty
Obsługa medyczna:               - Zespół Ratowniczy Karetki
                                                 Pogotowia Azymut
Obsługa komputerowa:         - EquusEvents    
                                                 biuro@equusevents.pl



Otwarcie stajni 10.06.2022 r. o godzinie 16:00

9. Program zawodów i nagrody

Dzień Nr Rodzaj i klasa Nagroda

SOBOTA 9T Towarzyski o wys. 50 cm, dokładności 
(art. 238.1.1)

Flot's

 

10T Tow., wys. 70 cm, Tow. specjalny – z 
trafieniem w normę czasu (zał. S1 
Regulaminu B)

Flot's ,

 nagrody rzeczowe I, II, III

11 kl. LL – wys. 90 cm, zwykły ( art. 238.2.1) Flot's ,

 nagrody rzeczowe I, II, III

11L L- wys 100cm Licencyjny Flot's

12 kl. L – wys. 100 cm, dwufazowy 274.1.5.3 I-350, II-250, III-150

13 kl. P – wys. 110 cm, zwykły (art. 238.2.1) I-400, II-300 III-200

14  kl. N – wys. 120 cm, zwykły (art. 238.2.1) I-400, II-300, III-200

15 kl. C – wys. 130 cm, zwykły ( art. 238.2.1) I-500, II-350, III-200

NIEDZIELA 16T Towarzyski o wys. 55 cm, dokładności 
(art. 238.1.1)

Flot's

 

17T Tow., wys. 75 cm, zwykły (art. 238.2.1) Flot's 

nagrody rzeczowe I,II,III

18 kl. LL – wys. 90 cm, dwufazowy 274.1.5.3 Flot's

nagrody rzeczowe I, II,III

19 kl. L – wys. 100 cm, dwufazowy 274.1.5.3 I-400, II-300, III-200

20 kl. P – wys. 110 cm, dwufazowy 274.1.5.3 I-400, II-300, III-200

21  kl. N – wys. 120 cm, dwufazowy 
274.1.5.3

I-500, II-350, III-250

22 kl. C – wys. 130 cm, dwufazowy 274.1.5.3 I-700, I-500, III-300



Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w całości, jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie 
wyniesie dziewięć. W przypadku startu 1-4 koni w konkursie: zostanie wypłacona tylko I-sza nagroda, 5-
8 koni w konkursie: I-sza i II-ga nagroda. Zasady te obowiązują także przy rozdziale nagród rzeczowych

NAGRODA SPECJALNA – PUCHAR 

OLYMPIC CHAMPION JAN KOWALCZYK TOUR

        
We wszystkich konkursach Flot's (min. dla najlepszych 25 % koni w konkursie)

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 
będą w czwartek na portalu www.zawodykonne.com

10. Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych i 
regulaminów COVID-19. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ.

11. Opłaty:
STARTOWE BOKS WYMAGANA 

PRZEDPLATA

1 DZIEŃ 150 200 TAK

2 DNI 300 350 TAK

 
Boksy mobilne namiotowe. W cenie wynajmu boksu : Siano i słoma

          

Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto:
13 8448 0004 0035 9922 2000 0001

Stadnina Koni Ochaby Wielkie, 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16

Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Trociny 50zł za balot (przy wyborze opcji z trocinami,
boks zostawiamy pusty, trociny do kupienia na miejscu)

12. Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ najpóźniej 
na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu. Wszelkie zmiany na listach po ogłoszeniu list 
startowych: 20 zł
13. Dopuszczalny limit startów konia to dwa starty dziennie.
14. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.
15. Organizator zapewnia parking dla koniowozów. Podłączenie do prądu – 100 zł/zawody.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów.



KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, 
kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. 
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 
zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajnie i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, 
także podczas podroży powrotnej z zawodów.

IV. 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, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 
koniem.

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z 
przepisami i regulaminami PZJ i weterynaryjnymi. Zawodnicy nieposiadający wymaganych dokumentów nie zostaną 
dopuszczeni do startów.


