
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “MASTER” 

Uprzejmie zaprasza na  

Towarzyskie Zawody Jeździeckie  

W Skokach Przez Przeszkody 

            
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Gniezna

           

                                                         

                  

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy “Master” Gniezno 
     Kontakt: Ryszard Nitka tel. 501-550-884, Maria Nitka tel. 693-028-295 
2. Miejsce: Plac Św. Wojciecha ul. Kanclerza Jana Łaskiego 27, 62-200 Gniezno 
3. Parkour i rozprężalnia: podłoże trawiaste 
4. Termin zawodów: 06.08.2022 rok (sobota) 
5. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi 
6. Sędzia główny: Maciej Ceglarski
    Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak
7. Termin zgłoszeń: 4.08.2022 (czwartek)
8. Zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com 
9. Program zawodów: 
  - sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat - godzina 9.00 
  - godzina 10.00 - rozpoczęcie zawodów 
  - Konkurs nr 1 DEBIUTY 30 - dokładności art. 238.1.1 
  - Konkurs nr 2 DEBIUTY 50 - dokładności art. 238.1.1 
  - Konkurs nr 3 MINI LL – z trafieniem w normę czasu 
  - Konkurs nr 4 LL – dwufazowy art. 274.5.3 
  - Konkurs nr 5 L - zwykły art. 238.2.1  

DRUGI PRZEJAZD TEJ SAMEJ PARY W KONKURSACH 3,4,5
TRAKTOWANY JEST TRENINGOWO.

  KOŃ MA PRAWO DO DWÓCH STARTÓW W CIĄGU DNIA  



10. Nagrody: 
-konkurs 1 i 2 – flots, upominki 
-konkurs 3, 4, 5 – flots, puchary i nagrody finansowe 
 
Konkurs/m-ce I miejsce  II miejsce III miejsce 
3 – MINI LL 300 zł 200 zł 100 zł 
4 - LL 400 zł 300 zł 200 zł 
5 - L 500 zł 400 zł  300 zł 
 
11. Opłaty startowe: 60 zł / start 
12. Zalecenie ubezpieczenie koni oraz innych zdarzeń losowych. 
13. Obowiązuje dokumentacja zawodników oraz koni zgodnie z zawodami towarzyskimi. 
14. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda na start. 
15. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże wypadki i inne mogące 
wyniknąć w trakcie transportu i uczestn8ictwa w zawodach. W związku z tym zalecane jest 
zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 

ZAPRASZAMY !
           
      

1. Koń jest najważniejszym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich. 
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów 
zawodów oraz innych osób oficjalnych. 
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia. 
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie. 
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i 
właściwe otoczenie zwierząt. 
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki oraz 
śledzić postępy nauk zajmujących się koniem. 
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.  
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową 
Federację Jeździecką za brutalne. 
9. PZJ ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej 
respektowania dobra konia. 
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu
na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra 
konia. 


