
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZ ESZKODY

Śląski Festiwal Jeździecki

„RAJTUJ Z NAMI”
pod patronatem Starosty Powiatowego w Wodzisławiu

Śląskim i Wójta Gminy Marklowice
1. Organizator : Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego w Marklowicach, Klub Jeździecki na Górce w 
Marklowicach PTTK o/Radlin

 2. Miejsce zawodów : Stajnia na Górce, ul. Porzeczkowa 18; 44 – 321 Marklowice

 3. Termin zawodów : 17.09.2016 r.

 5. Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów: 14.09.2016 r. do godz. 20:00

6. Zgłoszenia: drogą mailową na drukach zgłoszeniowych PZJ na adres biuro@stajnia.eu

 7. Informacje dodatkowe :  Katarzyna Nagrodzka  tel. 535 781 807

8. Uczestnicy : Zawodnicy Klubów i Sekcji zarejestrowanych w Śląskim Związku Jeździeckim oraz 
zaproszeni z innych WZJ.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ 

2. Plac konkursowy: 35 x 55 podłoże piaskowe 

3. Rozprężania : 30 x 45 podłoże piaskowe 

4. Dokumentacja koni i zawodników zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz weterynaryjnymi. 
5.Zawody będą rozgrywane wg obowiązującego "Regulaminu rozgrywania zawodów krajowych w 
skokach przez przeszkody"  Wydanie 2016

OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny : Dominika Stan

 Sędziowie WZJ: Paweł Przybyła 

Sędzia stylu: Bogdan Chrzanowski 

Komisarz : rotacja sędziów 

Gospodarz toru : Bogdan Chrzanowski

 Lekarz weterynarii zawodów: Andrzej Robert Koziej

PROGRAM ZAWODÓW

godz. 11:00 Konkurs nr T1 Kuce do 60 cm zwykły (art. 238.2.1 ) 

Seria A – 50 cm – kuce



Seria B – 70 cm – duże konie

Konkurs nr T2 do 80 cm z trafieniem w normę czasu ( Dodatek S1 ) 

Konkurs nr T3 do 90 cm dwufazowy (art. 2274.5.2) 

T4 do 100 cm zwykły (art.238.2.1) o puchar Wójta Gminy Marklowice

 Konkurs nr R1 Kl. L egzaminacyjny (art. 6) 

Konkurs nr R2 Kl. P z wyborem trasy (art.271) 

Konkurs nr R3 kl. N zwykły (art. 238.2.1) 

SPRAWY ORGANIZACYJNE. 

1. Opłaty : - organizacyjna: 60 zł opłata startowa od konkursu

Opłata na fundusz nagród ŚZJ – 5 zł od każdej pary startującej w konkursach regionalnych

Wpisowe do konkursów: do klasy L 10 zł, P – 15, N – 20 zł

2. Sprawdzenie dokumentów: przed konkursami w Biurze Zawodów. Dokumenty zawodników i koni 
zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ 

3. NAGRODY:  flot’s dla koni w konkursach, nagrody rzeczowe, oraz nagrody finansowe z opłat 
startowych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne szkody mogące mieć miejsce podczas 
zawodów i transportu.

 5. Dokonanie zmiany w zapisach (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego – 10 
zł od każdego przepisanego lub dopisanego konia czy zawodnika. 

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

 7. W zawodach dla Amatorów zawodnicy muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach 
konnych oraz w przypadku osób do 18 lat dodatkowo zgodę rodziców. Konie powinny posiadać 
paszporty hodowlane aktualne szczepienia Przeciw grypie. 

SPRAWY WETERYNARYJNE 

Lp funkcja Imię i nazwisko telefon

1. Powiatowy lekarz wet.  Lek wet. Maciej Witt 501229324

2. Lekarz wet. zawodów Lek wet. Andrzej Robert Koziej    509303444

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: a. 
szczepienie podstawowe: • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień • drugie szczepienie 
– nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. b. szczepienie 
przypominające: • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji); • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
przybyciem na zawody.

Propozycje zatwierdzone przez SZJ w dniu 01.09.2016 – Bogdan Chrzanowski prezes zarządu SZJ

 



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.


