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PROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY I UJEŻDŻENIU 

HORSEPROFI CHALLENGE 

 

Organizatorzy:  
 Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI 
 Stajnia Adrianna 
 Tomasz Paradowski sport&development 

Termin: 10 – 11 września 2022 roku. 
Miejsce: Stajnia Adrianna; 95-070 Stary Adamów (łódzkie), Nastrojowa 11C 
parkur: podłoże kwarcowe 80 m. x 45 m. 
rozprężalnia: podłoże kwarcowe 50 m. x 30 m. 
Wszystkie konkursy ujeżdżeniowe, rozegrane zostaną na czworoboku (60 m x 20 m) 
Termin zgłoszeń: do 8 września 2022, do godziny 2400, za pośrednictwem panelu 
zgłoszeniowego na stronie internetowej www.zawodykonne.com   

Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronach internetowej 
organizatorów: www.horseprofi.pl, www.stajnia-adrianna.pl oraz profilach społecznościowych organizatorów 

Osoby funkcyjne: 
Sędzia Główny zawodów w skokach przez przeszkody: Barbara Kaźmierczak 
Drugi sędzia zawodów w skokach przez przeszkody: Dorota Marchwicka 
Sędzia Główny zawodów w ujeżdżeniu: Dorota Marchwicka 
Drugi sędzia zawodów w ujeżdżeniu: Julia Mazur 
Komisarz zawodów: Ada Przybylska  
Dyrektor zawodów: Tomasz Paradowski 

 
DOKUMENTY i WARUNKI 

Jeźdźcy: 
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich,  
- osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, 
- aktualna polisa NNW jeźdźca, obejmująca ubezpieczenie ryzyka związanego z udziałem w 
zawodach jeździeckich. 
Zawodnicy mają obowiązek startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem 
trzypunktowym. Zawodnicy do 15 roku życia, obowiązkowo kamizelki ochronne. 
Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój. 
Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM. 
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Konie: 
Paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej. 
Startować mogą konie 4-letnie i starsze. 
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ. 

 
NAGRODY 

 Rzeczowe, (pozyskane od sponsorów). 
 Puchary i flots. 

Warunkiem odbioru nagród, jest wyjechanie jeźdźca na koniu do dekoracji i rundy 
honorowej (w pełnym rzędzie i konkursowym stroju jeździeckim). Brak uczestnictwa w 
dekoracji, równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody. 

 
System kwalifikacji do programu HORSEPROFI CHALLENGE 

1. Celem systemu HORSEPROFI CHALLENGE, jest wyłonienie i zaproszenie do 
członkostwa w klubie, zdolnych zawodników w wieku do 18 roku życia. 

2. Do udziału w programie, nominowani zostaną, najwyżej sklasyfikowani zawodnicy w 
każdym konkursie (spełniający ww. kryterium wieku), spośród uczestników, którzy 
zadeklarują chęć uczestnictwa w programie HORSEPROFI CHALLENGE*.  

3. Deklarację chęci udziału w programie HORSEPROFI CHALLENGE, należy złożyć, 
dokonując zgłoszenia do zawodów w panelu zgłoszeń. 

4. Osoby nominowane do programu, otrzymają stypendium sportowe, pokrywające 
100% opłaty członkowskiej i licencyjnej zawodnika klubu oraz otrzymują wszelkie 
przywileje statutowe i regulaminowe, wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu 
SKJ HORSEPROFI w Łodzi, na bieżący sezon. 

5. Uczestnikami programu HORSEPROFI CHALLENGE, nie mogą być aktualni zawodnicy i 
członkowie Stowarzyszenia SKJ HORSEPROFI w Łodzi. 

 
*) chęć uczestniczenia w programie HORSEPROFI CHALLENGE, należy zadeklarować, dokonując 
zgłoszenia do zawodów, poprzez panel zgłoszeń na stronie zawodykonne.com. Jeśli uczestnik 
zawodów, zamierza uczestniczyć w programie HORSEPROFI CHALLENGE, prosimy o wpisanie w 
uwagach do dowolnego konkursu „HC” (tak jak w poniższym przykładzie). 
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OPŁATY 
 Opłata organizacyjna za konia (jednorazowa): 

o 100 zł za dzień zawodów w skokach przez przeszkody (sobota) 
o 150 zł za dzień zawodów w ujeżdżeniu (niedziela) 

 Opłata startowa - 25 zł. za każdy przejazd w konkursie. 
W przypadku zawodników Sportowego Klubu Jeździeckiego HORSEPROFI w Łodzi, opłata 
startowa za drugi przejazd konkursowy – 0,- zł. 

 Opłata za boks: 100 zł. za każdy dzień zawodów (liczba dostępnych boksów 
ograniczona; decyduje kolejność wpłat dokonanych na konto organizatora). 
Organizator zapewnia słomę. Boksy dostępne od piątku poprzedzającego zawody, od 
godz. 1600. W sprawie rezerwacji boksów, prosimy o kontakt tel.: 502 134 335 

 Konkursy „Pony Games”: 
o opłata organizacyjna, za kuce zgłoszone do konkursu – 0,- zł  
o opłata startowa – 50 zł., za każdy udział w konkursie (liczba uczestników 

ograniczona do 16 osób). 
 
Opłaty organizacyjne i startowe można kierować na konto bankowe organizatora: mBank; 28 
1140 2004 0000 3902 3232 9841 - Tomasz Paradowski sport&development. W trakcie 
zawodów, opłaty regulowane są gotówką lub BLICK-iem na numer telefonu 502 134 335. 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenerów, 
zawodników, luzaków i koni oraz osób towarzyszących i kibiców, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń i innych losowych zdarzeń. Zawodnicy i właściciele koni, odpowiadają osobiście za zniszczenia 
w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 
zalecane jest zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 
Sprawdzanie dokumentów - pół godziny, przed rozpoczęciem pierwszego konkursu. 

 
W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prognoz 
pogodowych, mogących stanowić utrudnienie w przygotowaniach bezpiecznego 
dla koni placu zawodów, organizator może odwołać zawody. W takim przypadku, 

wszelkie wniesione wcześniej przez uczestników opłaty, zostaną zwrócone. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

Sobota (skoki przez przeszkody) 
Konkurs nr 1 – Konkurs 50 cm., dokładności.  
Konkurs nr 2 – Konkurs 70 cm. z trafieniem w normę czasu. 
Konkurs nr 3 – Konkurs 90 cm. dwufazowy. 
Konkurs nr 4 – Konkurs klasy L, dwufazowy. 
Konkurs nr 5 – Konkurs klasy P, zwykły. 
Konkurs nr 6 – Konkurs klasy N, barier. 
Niedziela (ujeżdżenie) 
Konkurs nr 7 – Pony Games (zasady konkursu zostaną podane na stronie internetowej 
organizatora, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zawodów) 
Konkurs nr 8 – Konkurs L-2 
Konkurs nr 9 – Konkurs P-1 
Konkurs nr 10 – Konkurs N-4 
Konkurs nr 11 – Konkurs C-3 

Godziny rozpoczęcia konkursów są uzależnione od ilości zgłoszonych par i zostaną podane 
najpóźniej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konkursów. 

 W konkursach nr 5 i 6 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający minimum III klasę 
sportową 

 Konkursy z udziałem mniej niż 4 par, rozegrane zostaną jako konkursy pokazowe (z oceną 
sędziów ale bez klasyfikacji, dekoracji, wręczenia pucharów i nagród). Uczestnicy konkursów 
pokazowych, otrzymają pamiątkowe flots. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro 
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 
treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


