
PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

Turek, 17.09.2016r. 

 
1.  Organizator: Klub Jeździecki „Mar-Klin” Turek, kontakt: Marcin Klinkiewicz: 507-110-923  

2.  Miejsce: Ośrodek Jeździecki Marcina Klinkiewicza, ul. Leśna 31 Turek 

3.  Data: 17.09.2016r. (sobota) 

4.  Termin zgłoszeń:15.09.2016r (czwartek) poprzez panel na stronie www.zawodykonne.com lub 

mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com 

5.  Warunki: parkur i rozprężalnia o podłożu trawiastym 

6.  Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ 

7.  Listy startowe, komunikaty dotyczące zawodów: www.zmierzczas.pl  

8.  Komisja sędziowska 

  Sędzia główny:  Ewa Żuławska                                                                             

  Sędzia WZJ: Marek Żuławski  

  Komisarz: Krystyna Rybak    

  Gospodarz toru: Piotr Sokołowski 

9. PROGRAM – rozpoczęcie po zawodach towarzyskich  

 

 Konkurs nr 3 kl. „L”- dwufazowy art.274.5.3  

Nagrody: bony wartościowe: I -150,- II -100,- III - 50,- 

 

  Konkurs nr 4 kl.”P”- o wzrastającym stopniu trudności z jokerem - art.269.5  

Nagrody pieniężne: I - 500,- II - 300,- III -200,- IV -100,-V -50,- 

 

  Konkurs nr 5 kl.”N” - zwykły art.238.2.1 

 Nagrody pieniężne: I - 700,- II - 500,- III - 300,- IV -200,- V - 100,- 

 

  Konkurs nr 6 kl.”C”– Grand Prix ‘’Andrewex’’ Turek 2016 - zwykły z rozgrywką art. 238.2.2  

Nagrody pieniężne: I - 3000,- II - 1500,- III - 1000,- IV - 500,-   

10.  Sprawy organizacyjne: 

http://www.zawodykonne.com/
mailto:zgloszenia.zawody@gmail.com
http://www.zmierzczas.pl/


 zawody rozpoczynają się o godz. 10:00 konkursami towarzyskimi (osobne propozycje) 

 opłaty konkurs  nr 3 - 40zł za start, konkursu nr 4, 5, 6 - 50 zł za start  

 zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia podwójnej stawki 

     startowej 

 każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń: opłata 20 zł 

 konie bez ważnych badań i szczepień nie będą wpuszczane na teren zawodów 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 

    mogące powstać w trakcie transportu i pobytu oraz uczestnictwa w zawodach 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

 każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł 

 

 

 

 

 

Zapraszamy! 

 
 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 01.09.2016 – Ryszard Szymoniak 

 

 

 

 

 

 

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 podróż 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. 


