
TOWARZYSKIE I REGIONALNE 

ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA
WŁOCŁAWEK

I MEMORIAŁ LEONA GAWROŃSKIEGO

1. Organizator – JKSR „Michelin” Włocławek

2. Miejsce – hipodrom JKSR „Michelin”, ul. Lipowa 12A-14, Włocławek

3. Termin zawodów – 03.-04.09.2022 r.

4. Zgłoszenia do dnia 01.09.2022 roku przez panel www.zawodykonne.com  

5. Osoby oficjalne:

Sędzia Główny: Michał Masłowski

Sędzia WZJ: Aleksandra Oczachowska

Sędzia kwalifikator: Michał Masłowski

Sędzia: Adam Kozakiewicz 

Komisarz: Paulina Ogorzała

Gospodarz Toru: Piotr Masłowski

Obsługa komputerowa i elektroniczny pomiar czas: firma PAMA

Lekarz weterynarii: Stanisław Pałczyński

Dyrektor zawodów: Ewa Domańska (tel. 506044015)

6. Warunki techniczne:
                 Rozprężalnia 40x70 – podłoże piaszczyste
                 Hipodrom 60x80 – podłoże trawiaste

7. Program zawodów

SOBOTA – godzina rozpoczęcia konkursów zostanie podana po zamknięciu przyjmowania
zgłoszeń

Konkurs nr 1 50 cm dokładności 238.1.1 (towarzyski)
Konkurs nr 2 Mini LL dokładności 238.1.1 (towarzyski) – do 70 cm 
Konkurs nr 3 LL z trafieniem w normę czasu (towarzyski)

http://www.zawodykonne.com/


Konkurs nr 4 L dwufazowy 274.1.5.3 (towarzyski)
Konkurs nr 5 P zwykły 238.2.1 
Konkurs nr 6 N  zwykły  z  rozgrywką  238.2.2   -  o  puchar  Prezydenta  Miasta

Włocławek
Zabawa drążki na ziemi
Konkurs nr 7 Pierwszy skok

NIEDZIELA godzina rozpoczęcia konkursów zostanie podana po pierwszym dniu zawodów

Konkurs nr 8 50 cm dokładności 238.1.1 (towarzyski)
Konkurs nr 9 Mini LL dokładności 238.1.1 (towarzyski) – do 70 cm
Konkurs nr 10 LL z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
Konkurs nr 11 L dwufazowy 274.1.5.3 (towarzyski)
Konkurs nr 12 L - licencyjny
Konkurs nr 13 P dokładności z rozgrywką 

W przypadku ukończenia parkuru z jedną zrzutką istnieje możliwość
eliminacji tego błędu poprzez skoczenie zaproponowanej przeszkody
o wysokości 125 cm nienależącej do trasy przebiegu podstawowego.
Błąd  na  tej  przeszkodzie  nie  ma  wpływu  na  wynik  końcowy.
Pokonanie  przeszkody  125  cm  skutkuje  wyzerowaniem  konta
zawodnika  przy  zachowaniu  czasu  z  przejazdu  podstawowego  i
zakwalifikowaniem się do rozgrywki

Konkurs nr 14 N  –   GRAND  PRIX  zwykły  z  rozgrywką  238.2.2  I  Memoriał  Leona
Gawrońskiego

8. Nagrody

Konkursy nr 1-4, zabawa, 7,  8-11 – nagrody rzeczowe

Konkursy nr 5,6, 13, 14– nagrody finansowe 

Sobota Pula I miejsce II miejsce III miejsce
P 600 zł 300 zł 200 zł 100 zł
N 900 zł 400 zł 300 zł 200 zł

Niedziela Pula I miejsce II miejsce III miejsce
P 1000 zł 500 zł 300 zł 200 zł
N 3000 zł 1500 zł 1000 zł 500 zł

Nagrody finansowe zostaną wypłacone w wyżej wymienionych kwotach pod warunkiem startu: 

a) min. 3 koni – płatna I nagroda 

b) min. 5 koni – płatna I i II nagroda 



c) min. 10 koni – płatna I, II i III nagroda 

9. Opłaty

Boksy –100 zł/dzień (zapewniona pierwsza ściółka),  rezerwacja pod nr tel.  506044015 do
dnia 01 września 2022 r. 

Warunkiem rezerwacji boksów jest wpłata na rachunek bankowy: 19 2030 0045 1110 0000
0036 2640 do dnia 01 września 2022 roku.

Boksy dostępne od piątku od godz. 18:00.

Wpisowe – 50 zł od konia za jeden dzień 

Startowe –50 cm, miniLL, LL, L, Licencyjny - 40 zł, P, N – 50 zł

Drążki i pierwszy skok – 80 zł od pary.

10. Zakwaterowanie

Pensjonat MICHELIN, Włocławek ul Lipowa 12A-14, tel. (54) 235-46-51, (54) 413-23-12

11. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zawodów pod nr tel. 506044015 

12. Na zawodach obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów.

14. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
W konkursach towarzyskich możliwość startu mają zawodnicy bez rejestracji w WZJ
oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania lekarskie, zgoda na start
od rodziców w przypadku osób niepełnoletnich, a także ubezpieczenie NNW. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia w
czasie transportu i trwania zawodów.

16.  Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

Kodeks Postępowania z Koniem: 

I. 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, transportu. 

II. Konie i  jeźdźcy musza 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. 

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



IV. 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, ewentualnej eutanazji.

     

Propozycje  zatwierdzone przez Kujawsko-Pomorski  Związek  Jeździecki  w dniu 11 sierpnia
2022 roku.

Serdecznie zapraszam i życzę sportowych sukcesów

Prezes Klubu JKSR „Michelin”

Tomasz Gawroński


