
 
 

 

 

 

PROPOZYCJE 

Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody 

Memoriał 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  

im. Bolesława Chrobrego 

 

WALEWICE 

10-11.09.2016 

 

1 Organizator: Ludowy Klub Jeździecki „Gabon” Walewice 

Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. 

 

2 Termin Zawodów: 10-11.09.2016 

 

3 Miejsce Zawodów: Hipodrom Stadniny Koni Walewice: 

Walewice; 99-423 Bielawy 

Tel.: 660 935 883 

 

4 Uczestnicy: Kluby i Sekcje zrzeszone w PZJ i OZJ 

Oraz zawodnicy BPK 

 

5 Zgłoszenia: Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 7.09.2016  online, na adres: 

https://zawodykonne.com/ 

 

6 Obsługa komputerowa:  Anna Głoskowska, tel.: 695 923 252 

 

7 Osoby Oficjalne: Sędzia Główny:         Barbara Kaźmierczak 

Sędzia OZJ:              Małgorzata Woźniak 

Sędzia Stylu:             Dorota Marchwicka 

Komisarz Zawodów: Mirosław Pryk 

Gospodarz Toru:      Bartosz Skrzypczyk tel.: 665 033 400 

Dyrektor Zawodów:  Paweł Grochocki tel. 660 935 883 

https://zawodykonne.com/


Szef stajni:                Małgorzata Maciejewska-Zajcew tel.: 794 200 085 

Lekarz Weterynarii:  Jarosław Buczyński 

Lekarz Zawodów:     Ambulans +zespół medyczny 

 

 PROGRAM ZAWODÓW: Sobota, 10.09.2016, godz.: 10:00 

 Konkurs nr 1 mini LL – Towarzyski 60 cm dokładności bez 

rozgrywki Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 2 „LL”      – Dokładności bez rozgrywki   Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 3 „L”        – Szkoleniowy, art. 238.1.2 

 Konkurs nr 4 „P”        – Zwykły Art. 238.2.1 

 Konkurs nr 5 „N         – Dwufazowy Art. 274.5.3 

 

Niedziela, 11.09.2016, godz.: 12:00 

 Konkurs nr 6 mini LL – Towarzyski 60 cm dokładności bez 

rozgrywki Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 7 „LL”      – Dokładności bez rozgrywki   Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 8 „L”        - Dokładności bez rozgrywki   Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 9 „L”        – Licencyjny, Art. 6 Regulaminu PZJ 

 Konkurs nr 10  „P”      – Dwufazowy Art. 274.5.3 o Memoriał 17  

                                     Pułku Ułanów Wielkopolskich im.  

                                     Bolesława Chrobrego 

 Konkurs nr 11 „N         – Zwykły Art. 238.2.1 o Puchar i Nagrodę  

                                      Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych 

 

9 Sprawy Organizacyjne:  Sprawdzanie dokumentów w sobotę, 10.09.2016, od. godz.: 9:00, 

w niedzielę, 11.09.2016 r. – od godz. 11:00 

 Dokumentacja koni i jeźdźców zgodnie z przepisami PZJ; 

 Niepełnoletni zawodnicy powinni przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na starty w zawodach 

jeździeckich; 

 Uczestnicy konkursów towarzyskich zobowiązani są do 

posiadania aktualnych badań lekarskich, ubezpieczenia NNW w 

jeździectwie, a niepełnoletnich zawodników obowiązuje pisemna 

zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na starty w zawodach 

jeździeckich; 

 

10 Warunki techniczne: Plac konkursowy – podłoże piaszczyste 

Rozprężalnia – podłoże piaszczysto-trawiaste 

 

11 Nagrody: Konkursy towarzyskie – nagrody rzeczowe 

Konkursy Regionalne – nagrody rzeczowe i pieniężne 



                                        

12 Opłaty: Opłata organizacyjna - 50 zł 

Opłata startowa          - mini „LL”, „LL”, „L” – 15 zł 

                                    - „P” – 25 zł 

                                    - „N” – 30 zł 

 

Boks 1 dzień               -  50 zł (liczba boksów ograniczona – decyduje  

                                       kolejność zgłoszeń !!!!) 

 

Opłaty za boksy i opłatę organizacyjną należy dokonać  przelewem do 

dnia 7.09.2015, na rachunek: 

Ludowy Klub Jeździecki „Gabon” Walewice 

BSZŁ, o/ w Bielawach 

43 9288 1011 2608 9672 2000 0010 
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\ 

Pozostałe: Na terenie zawodów czynne będą punkty gastronomiczne z wyżywieniem 

i napojami. 

Organizator  nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia 

losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów. 

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i luzaków we własnym 

zakresie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

14 Sprawy weterynaryjne: Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Ob. Owiązujący schemat 

szczepień: 

a. Szczepienie podstawowe: 

I szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

II szczepienie: nie wcześniej niż 21 –go dnia i nie później  niż 92 

dnia do daty pierwszego szczepienia. 

b. Szczepienie przypominające: co 6 miesięcy od ostatniego 

szczepienia (dopuszczalny jest 21 dniowy okres karencji), żadne 

szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 

dni przed przybyciem na zawody. 

 

15 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 dobro konia jest 

najważniejsze.  

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach 

konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu 

sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.  



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 i 

transportu.  

II. 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.  

III. 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.  

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, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

ewentualnie eutanazji. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

        Barbara Kaźmierczak 

        Wiceprezes 

 

 

 


