
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W  
SKOKACH PRZEZ

 PRZESZKODY
STARA MIŁOSNA 22.02.2014

 22.02.2014 w Starej Miłosnej odbędą się regionalne i towarzyskie zawody w skokach przez 
przeszkody. Termin zgłoszeń upływa 20 lutego o godzinie 17:00

 
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.   Rodzaj zawodów
            Ranga:             Regionalne i Towarzyskie zawody  w skokach przez przeszkody
            Data:                22 lutego 2014
            Miejsce:           Ośrodek Sportów Konnych i Rekreacji, Stara Miłosna ul. Szkolna 14

2. Organizator:  Klub Jeździecki Szwadron Jazdy RP (Andrzej Waś 601-299-564) i 
Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP
                         
 
II. PRZEPISY OGÓLNE
Regionalne i Towarzyskie Zawody w skokach – strój i rząd zgodne z wymogami PZJ

III. OSOBY OFICJALNE
Sędzia Główny: Barbara Galuba 
Sędzia delegat WMZJ: Leszek Doraczyński
Sędzia: Jarosław Węgorzewski
Sędzie: Elżbieta Strzeszewska
Komisarz : rotacja sędziów 
Gospodarz Toru:  Adam Galuba
Lekarz weterynarii:  Stanisław Bednarski
Biuro zawodów: Karolina Bekman, Karolina Lasecka

Obsługa medyczna - karetka pogotowia

IV.  WARUNKI TECHNICZNE
Hala
Rozprężania- wydzielona część hali 
 
V. ZAPROSZENIA    - Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni  w  PZJ i WMZJ oraz osoby 
niezrzeszone - amatorzy



VI. OFEROWANE ŚWIADCZENIA
6.1.  Wyżywienie - w restauracji na terenie zawodów „Bistro Przy Siodle”

6.2. - Usługa w zakresie zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowej (pomieszczenie dla 
konia) 
Stajnie:
 organizator  zapewnia parking dla koniowozów  w razie konieczności boksy (ograniczona 
ilość) koszt boksu 50 zł możliwość przywiezienia koni w przeddzień zawodów
 tel. 601-299-564
 
VII. ZGŁOSZENIA  
 7.1 Zgłoszenia ostateczne prosimy przesłać  najpóźniej  do dnia   20.02.2014. do godz. 17:00 
 e-mail  kjszwadron@wp.pl ; tel (sms) 601-299-564
 
7.2 KOSZTY UDZIAŁU: ZAWODY REGIONALNE i Towarzyskie 
- Usługa w zakresie udostępnienia obiektu sportowego 
Wpisowe od konia 120 PLN, startowe 20 PLN ( konkurs nr. 1,2) za jeden przejazd 
(możliwość trzykrotnego startu w konkursach do klasy L, trzy razy mogą startować kuce do 
wysokości przeszkód 80 cm) 30 PLN (konkurs nr.3,4) 40 PLN (konkurs nr.5)
 
7.3 Korekta  zgłoszeń ostatecznych w dniu zawodów  najpóźniej  godzinę przed 
rozpoczęciem konkursu.

VIII. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
8.1. Dokumentacja koni zgodnie z przepisami PZJ i Komisji Weterynaryjnej.
 
 
IX. Program zawodów (godziny rozpoczęcia orientacyjne, w zależności od ilości zgłoszeń)
 Usługa w zakresie udostępnienia obiektu sportowego

 
10:00 Konkurs nr 1, Debiuty- Towarzyski dokładności bez rozgrywki, wys. 50/60 cm (art. 
238.1.1)
11.30 konkurs nr 2, klasa LL – Towarzyski , 70-80 cm z trafieniem w normę czasu (art. 
238.1.1) 
13.00 Konkurs nr 3, klasa L - regionalny, zwykły, wys. 100 cm. (art.238.2.1)
14.30 Konkurs nr 4,  klasa P - regionalny, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. 
110 cm, (art.269.5)
15.30 Konkurs nr 5,  klasa N- regionalny, zwykły, wys. 120 cm (art. 238.2.1)

X.  INFORMACJE  RÓ ŻNE
10.1 Nagrody: 
W konkursie nr 1, 2 puchary, flots, atrakcyjne nagrody rzeczowe.
W konkursach nr 3,4,5, puchary flots i nagrody pieniężne (cała pula ze startowego)

10.2.   Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
zawodników,  luzaków i koni jak również w  przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i 
innych zdarzeń losowych.

10.3    Wstęp na teren zawodów bezpłatny



 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 
respektowania  wydanego  przez  PZJ  Kodeksu  Postępowania  z  Końmi,  jak  również 
przestrzegania  zasady,  że  dobro  koni  jest  najważniejsze.  Dobro  koni  musi  być  zawsze 
uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom 
komercyjnym.

Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane 
na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, 
kucia i obrządzania i transportu.

Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 
zdrowiem,  zanim zostaną  dopuszczeni  do  startu  w  zawodach.  Odnosi  się  to  również  do 
pomocy weterynaryjnej,  zapewnienia  bezpieczeństwa  po  operacjach,  w czasie  ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia.

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki 
pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom 
e drodze powrotnej z zawodów.

Należy dołożyć  wszelkich starań,  aby zapewnić  koniom prawidłową  opiekę  po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 
to zwłaszcza odpowiedniej opieki  weterynaryjnej,  wymaganych szczepień  (eutanazji) oraz 
spokojnej starości.

FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia 
na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

Zapraszamy!!!

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.


