
SPECJALNE ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE 

 

 

 

 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
 

1 Organizator:  HIPODROM SOPOT SP. Z O.O 

2 Data i godzina rozpoczęcia:  9-12 CZERWCA 2022, 08:00 

3 Miejsce zawodów:  Hipodrom Sopot 

4 Warunki techniczne:  Parkur kwarcowy 105 x 60, rozprężalnia kwarcowa 70x30 

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu: NORDAMBULANSE 

6 Osoby oficjalne:  

Sędzia Główny: WERONIKA FILIPIAK 

Sędzia WZJ (wyznaczony przez POM ZJ): MAŁGORZATA CHAJĘCKA 

Członkowie: TOMASZ MOSSAKOWSKI 

Szef Komisarzy: ANNA BOSIACKA 

Gospodarz Toru: ARKADIUSZ WECKWERT  

Lekarz weterynarii: MICHAŁ KACZOROWSKI 

Kowal zawodów: ADAM POTRYKUS 695 516 342 

Szef Stajni: 

 

MARCIN WANTKE  607 996 575 

 

7 Otwarcie Księgowości:  PROŚBA O ROZLICZENIA ELEKTRONICZNE 

8 Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ i Regulaminem ZT Pomorskiego ZJ.  

Konkursy kuców YS są konkursami towarzyskimi, konkurs jubileuszowy w ramach ZR 

9 Zgłoszenia: 

 

Listy startowe: 

 https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia 

Wraz ze zgłoszeniem do YS należy przesłać pionowe zdjęcie 
portretowe zawodnika w formacie jpg 

 

longinestiming.com 

10 Do konkursów Young Stars przyjmujemy tylko uprzednio zakwalifikowane pary, zgodnie z regulaminem CSIO Sopot 
Young Stars: http://csio.sopot.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-CSIO-Sopot-Young-Stars-22.pdf 

Konkurs jubileuszowy 120 cm (w niedzielę) przeznaczony jest dla członków Sopockiego Klubu Jeździeckiego oraz 
zawodników na stałe stacjonujących na Hipodromie. O przyjęciu pozostałych zgłoszeń decyduje Organizator. 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

12 Wszystkie opłaty (YS: opłata łączna 500 zł) muszą zostać uregulowane przed startem (nr konta):  

PKO Bank Polski S.A.O/POB 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353   

z dopiskiem: YS_nazwisko_zawodnika_koń 

13 Wszystkie konie będą stały w stajniach namiotowych, organizator zapewnia słomę na pierwsze ścielenie. 

Nie ma możliwości rezerwacji boksu dla koni biorących udział w konkursie jubileuszowym. 

14 Program zawodów: zgodnie z tabelą poniżej 

15 Nagrody: zgodnie z Regulaminem CSIO Sopot Young Stars 

 

16 Opłaty:  

Udział w zawodach wraz z opłatą za boks  

(tylko Young Stars): 
500 zł 

Prąd do koniowozu: 

80 zł za dzień 

W przypadku podłączenia się do zasilania bez 
uprzedniego zgłoszenia tego faktu Organizator 
pobierze stosowne opłaty w podwójnej 
wysokości. 

Opłaty dodatkowe (siano, słoma, trociny itp.) Zgodnie z obowiązującym cennikiem  
 

19 Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, 
każdorazowo dosiadając konia. 

20 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 środkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

21 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

22 Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

23 Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym. 

24 Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy. Kara w wysokości 500zł za 
niedostosowanie się do tego zapisu. 

25 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu: 03.06.22 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

 KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
• 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. 

• 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 zdrowiu konia 
lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

• Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 
podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z 
zawodów. 

• 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 w 
przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

• POMZJ i PZJ zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu 
swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.  

 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

• Otwarcie Stajni 

środa 08.06 

12:00 
• Kontrola stanu zdrowia koni – przy bramie wjazdowej od 12:00 
• Familiaryzacja na placu głównym (tylko Young Stars) 
(brak możliwości ruszania przeszkód) 

20:00 – 20:30 

• Spotkanie techniczne 20:30 
• Godziny treningów będą podawane na bieżąco, w zależności od dostępności aren i hal.  

Czwartek 

Wspólne oglądnie parkuru dla wszystkich grup 

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

1a Kuce A1 Na styl jeźdźca 70 cm 15.00 Wspólna klasyfikacja dla wszystkich grup (konkurs 
handicapowy) 

 
Wszyscy uczestnicy wyjeżdżają do dekoracji 

1b Kuce A2 Na styl jeźdźca 85 cm kolejno 

1c Kuce C Na styl jeźdźca 95 cm kolejno 

1d Kuce Dbis Na styl jeźdźca 105 cm kolejno 

Piątek  

Wspólne oglądnie parkuru kuce A1 i A2  

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

3 Kuce C/Dbis Zwykły (238.2.1) 
Specjalny (Reg YS) 

90/100cm 8.00 Po konkursie nr 3 CSIO,  
bez kuców, wszyscy uczestnicy 

2a Kuce A1 Dwufazowy 
(274.1.5.3)  
PRZEBIERANY 

70 cm 15.00 

Wspólna dekoracja: 
Trzy pierwsze pary z konkursu 2a i konkursu 2b 

Trzy najlepiej przebrane pary 2b Kuce A2 Dwufazowy 
(274.1.5.3)- 
PRZEBIERANY 

85 cm kolejno 

Sobota 

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

4 YS Nations Cup of Sopot (wg Regulaminu YS) 11.15 3 najlepsze drużyny 



 

SPONSORZY POMORSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO: 
 

 

 

Niedziela 

Nr Klasa Rodzaj Wys. Godz. Dekoracja 

5 N Zwykły z rozgrywką 
238.2.2 

120 cm 17.30 6 par 


