
  

 
 

 

 

ZAWODY KLUBOWE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

O PUCHAR BURMISTRZA ŁOMIANEK 

STAJNIA PRIMASTELLA 

Sobota 08.10.2016 r. 

 

1.Organizator: 

Stajnia Primastella 

 

2. Miejsce i termin zawodów: 

Stajnia Primastella, Podwale 27, 05-092 Łomianki 

Tel: 603-200-273; 506-413-198 

 

Sobota 08.10.2016, godzina 10:00 

 

3. Termin zgłoszeń: od poniedziałku 25.09.2016 do piątku, 07.10.2016 do godziny 12.00.  

Zgłoszenia  na stronie: https://zawodykonne.com/zawody/29/37;  lub telefonicznie: 503 030 444 

Listy startowe opublikowane będą w piątek po godzinie 12.00 (po zamknięciu list startowych). 

 

4. Biuro zawodów: 

Bogdan Maślanka, tel: 603-200-273 

Adres mailowy: stajniaprimastella@o2.pl 

 

5. Uczestnicy: 

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WMZJ  oraz zawodnicy i konie bez licencji 

(niezarejestrowani)  

 

6. Komisja Sędziowska: 

Elżbieta Strzeszewska, Marek Guz 

Anna Sobala 

https://zawodykonne.com/zawody/29/37


  

Gospodarz toru: Mieczysław Podgórski 

Lekarz weterynarii: Kamil Górski 

Obsługa medyczna: TP Trans 

 

7. Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:  

- Aktualne badania lekarskie zawodnika pozwalające na start w zawodach jeździeckich  

- Paszport konia z aktualnymi szczepieniami oraz szczepieniem bazowym 

- W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  

- Ubezpieczenie NNW Jeźdźca   

 

- Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów 

i wniesienia opłat, przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział. 

 
8. Opłaty 

- Wpisowe 100 zł/koń 

- Konkursy od 1-5 – 15 zł, a konkursy 6 i 7 – 20 zł 

- Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny 

być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie, 

jak również w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna 

 w  wysokości 30 zł 

- Rezerwacja boksu – 50 zł – ilość boksów ograniczona 

 
9. Warunki techniczne: 

Parkur: podłoże piaskowe 

Rozprężalnia: podłoże piaskowe 

 
10. Program zawodów: 

Konkurs nr 1, zwykły, wysokość 60 cm bez szeregów (art. 238.2.1) 

Konkurs nr 2, Debiuty, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1) 

Konkurs nr 3, 70 cm Konkurs przebierany, bez szeregów, dokładności (238.1.1) 

 (klasyfikacja medalowa tylko osób przebranych), (art. 238.1.1) (przebranie nie zwalnia z obowiązku 

noszenia nakrycia głowy zgodnie z przepisami, butów jeździeckich) Główna nagroda - przebranie. 

Konkurs nr 4, Klasa LL z trafieniem w normę czasu, wysokość 80 cm (art.238.1.1) 

Konkurs nr 5 Klasa LL1, dokładności, wysokość 90 cm (art. 238.1.1) 

Konkurs nr 6, Klasa L, dwufazowy, zwykły, zwykły - wysokość 100 cm (art. 274.5.3) 

Konkurs nr 7 L1, z Jokerem (105 cm)  (art. 269.5) 

 
Zachęcamy zawodników do zgłoszeń do przejazdów szkoleniowych w dowolnie wybranej klasie.  

Takie przejazdy będą dopuszczalne pod warunkiem, że w konkursach podstawowych nie będzie 

maksymalnej, dopuszczalnej ilości przejazdów. 

Zgłoszenie takie powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami zawodów, ze wskazaniem 

wybranego konkursu. 



  

Przejazd będzie traktowany jako trening, a jego wynik nie będzie zaliczany do oficjalnych wyników 

zawodów towarzyskich. 

 

11. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie 

obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 

 

12. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą 

PZJ z dnia 06.02.2013 r. oraz z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową, 

jak konkursy Zawodów Oficjalnych. 

 

13. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2016:  

- w czasie zawodów ZTiR-B dozwolony jest dwukrotny start konia w ciągu jednego dnia  

zawodów (art. 4 pkt. 2 - tabela)  

- w tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami – 

jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym 

konkursie startuje ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas 

przejazdu zalicza się tylko wynik pierwszego startu (art. 4 pkt. 3). 

  
14. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia  

dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursów. 

 

15. Nagrody:  

- Flots dla każdego zawodnika 

- Puchary za trzy pierwsze miejsca 

- Nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc. 

 

16. Informacje ogólne:  

Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup. 

 

17. Wstęp na zawody bezpłatny. Catering – bar na terenie zawodów.  

 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać 

 w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.  

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.  

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podawania przyczyny,  

w terminie 24 h przed planowaną datą zawodów. 

 

 
 
 



  

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, 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. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 

zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo, także podczas podroży 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 sporcie jeździeckim do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 

koniem. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Partnerzy i sponsorzy: 

                                                                                   

                           
 

                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

       

            

Transport koni krajowy i międzynarodowy 

Bogdan Maślanka 

BIMEX                                                      
BOGDAN MAŚLANKA 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I 
WYSOKOŚCIOWE 

 

SKLEP OGRODNICZY ANNA, 

05-092 ŁOMIANKI,  

KOLEJOWA 98 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                     
 

 


