
 

 

 

 

 

 

I Towarzyskie Zawody Jeździeckie w skokach  

przez przeszkody z okazji 4-lecia stajni pod 

patronatem Wójta Gminy Grunwald. 

  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 21.08.2022R. Niedziela  10:00, GIERZWAŁD 22 E,  14 – 107 Gierzwałd 

ORGANIZATORZY: Stajnia Buczkowscy  

WARUNKI TECHNICZNE: plac konkursowy 35m x 40m piaszczysty,  

rozprężalnia 20m x 40m plac trawiasty 

WARUNKI UCZESTNICTWA: pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach osób niepełnoletnich, 

podpisanie oświadczenia organizatora, paszport konia z aktualnym szczepieniem przeciw grypie. 

Obowiązuje kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia.  

KOMISJA SĘDZIOWSKA: Sędzia Główny -  Mikołaj Zagrodzki  Timing & Service 

OBSŁUGA MEDYCZNA : na miejscu 

TERMIN ZGŁOSZEŃ : do dn. 14.08 niedziela  do godziny 20:00 przez panel: www.zawodykonne.com   

KONTAKT: Karolina Rode – 505 096 529; Emilia Chmielińska – 516 507 999 

OPŁATY: 

WPISOWE: 80zł od zawodnika ; od członków Stajni Buczkowscy 60zł 

STARTOWE:  

PONY GAMES – 10ZŁ ZA PRZEJAZD 

MIKRO MIKRO LL (0-30CM) – 10ZŁ ZA PRZEJAZD 

MIKRO LL 50CM, MINI LL 70CM, LL 90CM – 20ZŁ ZA PRZEJAZD 

BOKS – 60ZŁ ; KWATERA – 50ZŁ  (PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM) 

http://www.zawodykonne.com/


NAGRODY: Puchary, Flo’s , Medale, Nagrody Rzeczowe w zależności od hojności sponsorów. 

SPONSOR GŁÓWNY : Wójt Gminy Grunwald  

SPONSORZY : Zostaną opublikowani w oficjalnym wydarzeniu. 

 

KONKURENCJE: 

KONKURS 1 – PONY GAMES KONKURS DOKŁADNOŚCI BEZ ROZGRYWKI (Przejazd możliwy z osobą 

towarzyszącą) 

KONKURS 2 – MIKRO MIKRO LL (0-30CM) KONKURS DOKŁADNOŚCI BEZ ROZGRYWKI (Przejazd możliwy z 

osobą towarzyszącą) 

KONKURS 3 – MIKRO LL 50CM – KONKURS TRAFIENIE W NORME CZASU  

KONKURS 4 – MINI LL 70CM – KONKURS ZWYKŁY (konkurs z możliwością z zmniejszenia dla kucy ) 

KONKURS 5 – LL 90CM - KONKURS ZWYKŁY (konkurs z możliwością z zmniejszenia dla kucy ) 

 

KAŻDY KOŃ MA PRAWO DO 3 STARTÓW (KONKURS 1 I 2 NIE WLICZAJĄ SIĘ DO PULI PRZEJAZDÓW 

KONIA) 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie oraz odwołania zawodów. Przed 

startami konieczne jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów. W przypadku braku uczestnik może 

nie zostać dopuszczony do startu.  

 

Kodeks Postępowania z Koniem 

1.Polski Związek Jeździecki  w ślad 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. 

2.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. 

3.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 medycznej. 

4.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. 



5.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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


