
PROPOZYCJE 

VII REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH 

GRENE CUP  2012 

Konin 17  czerwca  2012 r.  

 

1. Organizator: Urząd Miejski w Koninie, Radio Planeta Konin 

 Dyrektor Zawodów   - Janusz Lipiński 

2. Miejsce zawodów: Konin – Starówka ul. Grunwaldzka 

3. Termin zawodów: 17 czerwca 2012 r. 

4. Uczestnicy zawodów: kluby i zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: 15 czerwca 2012 r.  

 UWAGA – zgłoszenia przyjmowane są:  

- pisemnie: Radio Planeta ul. Kleczewska 37,  62-51 0 Konin  

- telefonicznie 0- 504 103 973 - Janusz Lipi ński 

- drog ą elektroniczn ą: janusz.lipinski@planeta.fm  , 

- fax: 0-63 244 99 77. 

6. Komisja sędziowska      

 Przewodniczący – Marek Żuławski,   

 Sędzia WZJ       -  Ewa Żuławska  

 Członkowie KS   - Jarosław Szymoniak  

 Gospodarz toru  -  Robert Bartkowiak   

 Komisarz            -  Adam Markowski 

8. Sprawy organizacyjne: 

 - zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia podwójnej 

opłaty startowej. 

- sprawdzanie dokumentów w trybunie sędziowskiej. 

- we wszystkich konkursach floot’s dla 25% startujących 

 - zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg Przepisów i Regulaminów PZJ 

 - konie bez ważnych badań i szczepień nie będą wpuszczane na tereny zawodów 

- parcour  i rozprężalnia na podłożu trawiastym 

- Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 
zachorowań trenera,  zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście 
za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 
ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 



 
 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW 
Niedziela 17.06. 2012 r.  

godz. 9.30  
 
 
 
Konkurs Nr 0 klasy „LL” –  dokładności, z trafieniem w normę 
czasu  godz. 9.00,  o puchar i nagrody rzeczowe Radia Planeta 
Konin, (konkurs otwarty ) 

                Startowe: 30,00 zł 

 
Konkurs Nr 1 Kl. „L"  -   zwykły o puchar Przewodniczącego 
Rady Miasta – Art. 238.2.1  godz.11.00 
Nagrody  I – 500,00zł ; II – 300,00zł ; III - 200,00zł ; IV – 100,00zł 
; V – 50,00zł 

  Startowe: 30,00 zł 
 
   

Konkurs Nr 2 Kl. „P"  – dwufazowy o puchar Prezydenta Konina     
Art. 274.5.3, godz. 14.00 
Nagrody  I – 1200,00zł ; II – 800,00zł ; III - 400,00zł ; IV – 
200,00zł ; V – 100,00zł 

  Startowe: 35,00 zł 
 

 
Konkurs Nr 3 Kl. „N 1"  – o wzrastającym stopniu trudności o 
puchar GRENE – Art. 269.5, godz. 16.00 
Nagrody: I – 2000,00zł ; II – 1500,00zł ; III - 1000,00zł ; IV – 
600,00zł ; V – 300,00zł 

  Startowe: 35,00 zł 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
KODEKS POSTEPOWANIA 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 by 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 musza 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, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki w stajni, 
kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 
 
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 
 


