
 

 

 

 

 

 

 

IV Parkury Otwarte z nagrodami  

w KJ Stajnia Szyldak oraz 

 IV eliminacje Warmińsko Mazurskiej Ligi Dziecięcej 

 

TERMIN ZAWODÓW: 06.08.2022 sobota godz. 9.00, 

ORGANIZATORZY KJ Stajnia Szyldak, Komisja Jeździectwa Dziecięcego WMZJ, Liga       

jeździectwa dziecięcego 

MIEJSCE ZAWODÓW: KJ Stajnia Szyldak, ul. Gdańska 2A, 14-106 Szyldak 

WARUNKI TECHNICZNE: plac konkursowy- 40m x 60m piaszczysty , rozprężalnie 20mx40m 

piaszczysta oraz plac trawiasty 60x80, 

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 oraz regulamin 

rozgrywania zawodów w KJ Stajnia Szyldak. 

WETERYNARZ na miejscu 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: Sędzia Główny- Mikołaj Zagrodzki 

    Sędzia pomocniczy: Julia Bejda 

OBSUGA TECHNICZNA- Alicja Jankowska 

OBSUGA MEDYCZNA- na miejscu 

GOSPODARZ TORU: Monika Dudkowska 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE: na miejscu 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dn. 01.08. 2022 (poniedziałek) do godz.24.00 przez panel zawodów 

konnych:  zawodykonne.com 

KONTAKT: 519771523 

 

 

 

OPŁATY: wpisowe 80 zł od zawodnika,         

startowe: - pony games 0 zł,                                                                                             

konkursy 2-6 -  20 zł za przejazd, 

konkurs nr 7 – 30 zł za przejazd 

Boks na dzień zawodów 70zł, możliwość przyjazdu od 05.08 koszt 100 zł 

                 Kwatera na dzień zawodów 50 zł 

 (kontakt wyłącznie telefoniczny 519771523) 



 

 

 

Konkurs 1 Pony Games/konkurs zręczności (dla KJ Stajnia Szyldak) 

Konkurs 2 "Mikro" LL 30 cm- Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

Konkurs nr 3 „MINI” 50 cm – zwykły art. 238.2.1(konkurs otwarty/Liga Dziecięca WMZJ) 

Konkurs nr 4- MIDI 60 CM - zwykły art. 238.2.1 (konkurs otwarty/Liga Dziecięca WMZJ) 

Konkurs nr 5 MAXI 70 CM – zwykły art. 238.2. (konkurs otwarty/Liga Dziecięca WMZJ) 

Konkurs nr 6 MAXI MAX 80 CM – zwykły art. 238.2.1 (konkurs otwarty/Liga Dziecięca WMZJ) 

Konkurs nr 7 L 100 cm - o wzrastającym stopniu trudności art. 269 „z Jockerem” 

 

Każdy koń ma prawo do 3 startów,  konkursy 1-2 nie wliczają się do puli przejazdów konia. 

 

NAGRODY: puchary, flos, nagrody rzeczowe, w zależności od hojności sponsorów. 

Sponsorzy: Gmina Ostróda, Equest, Komisja Jeździectwa Dziecięcego i inni… 

 

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

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

podpisu uczestnik może nie zostać dopuszczony do startu. 

 

     Oświadczam, że startuję w IV Parkurach Otwartych z nagrodami w KJ Stania Szyldak 

dnia 06.08.2022 na własną odpowiedzialność. W razie wypadku zrzekam się wszelkich 

roszczeń wobec organizatora. Oświadczam również, że nie mam przeciwwskazań medycznych 

do udziału w tego typu imprezach. Ponoszę pełną odpowiedzialność za siebie i konia. 

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem zawodów i będę go przestrzegać. 

W razie osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekun prawny. 

 

 

 

Obowiązuje regulamin PZJ oraz kodeks postępowania z koniem: 

-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. 

-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. 

- Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 

zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenie obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie 



eutanazji. 

-Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 

z koniem. 


