
 

PROPOZYCJE 

Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie  

w skokach przez przeszkody  

Pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

15-16.04.2023r. 

 

Dane organizatora  

BOSSMANN Thomas Dziemba 

ul. Parkowa 20, 47-263 Zakrzów 

e-mail: pegazzakrzow@gmail.com 

 

Dyrektor zawodów:     Mateusz Mrugała   tel. 606 931 207 

 

Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny      Ewelina Tokarczyk     

Sędzia WZJ     Virginia Buława-Dziarmaga 

Członek Komisji Sędziowskiej   Małgorzata Rzepka 

Komisarz     Anna Bronisz 

Gospodarz toru     Dariusz Świderski 

Lekarz weterynarii zawodów   GlobalVet 

 

 

 

Warunki techniczne: 

Arena konkursowa:     Hala o wymiarach: 30 x 70 m, podłoże kwarcowe 

Rozprężalnia     Hala o wymiarach: 24 x 56 m, podłoże kwarcowe 

Otwarcie stajni     14.04.2023r. godz: 12:00 

Zamknięcie stajni    16.04.2023r r. godzinę po zakończeniu ostatniego konkursu 

Kontrola dokumentów:    Przed zawodami, jak niżej. 



 

Prosimy o przesyłanie badań, polis i zgód przez panel zawodykonne.com w trakcie zgłaszania.  

Skany brakujących dokumentów – badania, ubezpieczenie, zgoda rodziców należy przesłać najdalej 

do piątku – 14.04.2023r. do godz. 18:00 na adres pegazzakrzow@gmail.com , w tytule wpisując 

„HZR ZAKRZÓW, imię i nazwisko zawodnika”. 

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w sprawie warunków organizacji 

zawodów jeździeckich w Polsce w związku z Covid-19 oraz wytycznymi rządowymi 

 

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia 

Zgłoszenia      Panel zawodykonne.com 

Termin zgłoszeń wstępnych:    11 kwietnia 2023  

Termin zgłoszeń ostatecznych:    13 kwietnia 2023 

 

Warunki uczestnictwa i finansowe 

 

Opłaty: 

1. Zawody Towarzyskie:  

- 150 zł od konia za dzień zawodów (w tym 5 zł na rzecz OZJ),  

- 290 zł od konia za dwa dni zawodów (w tym 10 zł na rzecz OZJ),  

2. Zawody Regionalne:  

- 160 zł od konia za dzień zawodów (w tym 5 zł na rzecz OZJ),  

- 310 zł od konia za dwa dni zawodów (w tym 10 zł na rzecz OZJ), 

3. Boks       300zł 

4. zmiana na liście po jej opublikowaniu   20zł 

5. zgłoszenie po terminie      20zł 

6. kaucja za złożenie protestu    200zł 

7. licencja jednorazowa regionalna konia*  40zł 

8. licencja gościnna reg. Zaw/konia*   50zł/40zł 

Maksymalna ilość startów jednego konia w ciągu dnia: 2 starty.  

*osoba wykupująca licencję jednorazową WZJ dla konia, automatycznie oświadcza, że jest właścicielem 

konia lub osobą przez niego upoważnioną do wykupienia licencji oraz udziału w zawodach  

 

Sposób i warunki płatności:  

Płatność gotówką na miejscu przed rozpoczęciem startów.  

Możliwość wystawienia faktury. Prosimy o taką informację podczas opłacania startów w biurze. 

 

 

 

 



 

Program zawodów  

Sobota, 15.04.2023r. 

Nr Klasa konkursu Wysokość Rodzaj Artykuł 

T1 Mini LL 60 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

T2 Mini LL 70 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

T3 Mini LL 80 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

1 LL 90 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

2 L 100 
Zwykły - kwalifikacje do Finału 

Małej Rundy 
238.2.1 

3 P 110 
Dwufazowy - kwalifikacje do Finału 

Średniej Rundy 
274.2.5 

4 N 120 
Dwufazowy - kwalifikacje do Finału 

Dużej Rundy 
274.2.5 

5 N1 125 Zwykły 238.2.1 

 Konkursy T1,  T2, T3 - zawody towarzyskie 

Kwalifikacją do finału Rund jest ukończenie konkursu z kwalifikacja (w przypadku konkursu 

rozgrywanego na zasadach art. 274.2.5 - obu faz).   

 

Niedziela, 16.04.2023r. 

Nr Klasa konkursu Wysokość Rodzaj Artykuł 

T4 Mini LL 60 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

T5 Mini LL 70 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

T6 Mini LL 80 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

6 LL 90 Z trafieniem w normę czasu  Aneks 5  Regulamin B 

7 L 100 

Zwykły - Finał Małej Rundy  

o Puchar Marszałka Województwa 

Opolskiego 

238.2.1 

8 P 110 

Zwykły - Finał Małej Rundy  

o Puchar Marszałka Województwa 

Opolskiego 

238.2.1 

9 N / N1 120 / 125 

Dwunawrotowy - Finał Dużej Rundy 

o Puchar Marszałka Województwa 

Opolskiego 

273.3.3.1 

 Konkursy T4,  T5, T6 - zawody towarzyskie 

Konkurs nr 9 - Dwunawrotowy - wykorzystuje dzienną liczbę startów konia.  

 



 

 

Nagrody:  

PULA NAGRÓD: 7 000 zł + nagrody rzeczowe o wartości 1 300zł  

Nr Klasa konkursu 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 

T1 / T4 Mini LL Nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III 

T2 / T5 Mini LL Nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III 

T3 / T6 Mini LL Nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III 

 

 

Nr Klasa konkursu 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 

1 / 6 LL 100zł 70żł 50zł 50zł 

2 L 120zł 80zł 70zł 50zł 

3 P 150zł 120zł 80zł 60zł 

4 N 250zł 200zł 150zł 120zł 

5 N1 270zł 220zł 160zł 130zł 

 

 

 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce 4 miejsce 

Finał Małej Rundy 300zł 200zł 100zł 50zł 

Finał Średniej Rundy 600zł 400zł 200zł 100zł 

Finał Dużej Rundy 1000zł 700zł 400zł 200zł 

 

 

W przypadku gdy w konkursie udział weźmie mniej niż 13 koni, nagrody zostaną wypłacone następująco:  

- dziewięć do dwunastu koni – nagrody za miejsca pierwsze, drugie i trzecie,  

- pięć do ośmiu koni w konkursie - nagrody tylko za pierwsze i drugie miejsce,  

- poniżej pięciu koni w konkursie - nagroda tylko za 1 miejsce, 

Flot’s przewidziane dla 25% startujących koni w konkursach regionalnych. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów. Organizator 

zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia konkursu 30 minut wcześniej niż zaznaczono na listach startowych 

(nie dotyczy pierwszego konkursu w danym dniu). 

 



 

Przypominamy, że w naszym okręgu jest obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego konia na 

zawodach rangi regionalnej, a także na zawodach towarzyskich rozgrywanych przy zawodach regionalnych. 

Numer nadawany jest każdemu koniowi przyjętemu na zawody. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania 

własnych numerów. 

Propozycje zatwierdzone dn. 30/03/2023 (Natalia Gruszka) 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,  

o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. 

Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany 

współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.  

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, 

kucia oraz transportu.  

II. 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.  

III. Udział w zawodach nie może 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. 

IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, działające w jeździectwie,  

do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 


