
  

III  TOWARZYSKIE  ZAWODY  JEZDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY ORAZ PIKNIK Z KONIEM w Bobowie/k.Starogardu 

Gdańskiego 

 

         
____________________________________________________________

_____________ 
      

 

 Organizator:   Stajnia Urbanowo, gm.Bobowo 

 
 Miejsce zawodów:                     Boisko Gminne w Bobowie 

            Wymiary:                            Plac konkursowy(podłoże trawiaste)                                         

                                                       Rozprężania(podłoże  trawiaste) 
 
            Termin zawodów:             15.08.2012                                                                                                                          
             
            Uczestnicy:                         Kluby zarejestrowane w PZJ i OZJ. 

 
Zgłoszenia:                         Do 13.08.2012 
. 
 Komisja s ędziowska:       Mikołaj Sztandur 
 
                                             Mieszk o Wędrowski 
 
  Gospodarz Toru:              Mikołaj Sztandur    
       
  Zgłoszenia:                       mikolaj-zawody@ wp.pl, Tel. 664783280      
 
  Zabezpieczenie medyczne na miejscu                      
                                                                                                                               
  
  Dyrektor Zawodów/Sprawy organizacyjne:    Ania i Tomek  Szostak Tel. 663543107  
 
               Nagrody:                         Puchary          od miejsca I do III ( w” LL” do 10 -go ) 
  
                                                       Floots             od miejsca I do V 
                                                     
                                                                                    
 
 
 

  
        



PROGRAM ZAWODÓW 
 
 

godz.godz.godz.godz.    10101010.00.00.00.00_________________________________________________ 
 
Konkurs nr 1 kl LL  (do 80 cm.) – trafienia w normę czasu 

Miejsce             I            II            III            IV             V 
Nagrody        Rzeczowe      rzeczowe           rzeczowe    rzeczowe       Rzeczowe 

Konkurs nr 2 kl. L  -zwykły  
Miejsce             I            II            III            IV             V 
Nagrody Rzeczowe       rzeczowe            rzeczowe rzeczowe             rzeczowe 

 Konkurs nr 3 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem  
Miejsce             I            II            III            IV             V 
Nagrody         400 zł        200 zł            100 zł rzeczowe rzeczowe         

Konkurs nr 4 kl. N – dokładności z rozgrywką  
Miejsce             I            II            III            IV             V 
Nagrody           700 zł 

 
       400 zł            200 zł rzeczowe rzeczowe       

 
Atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 3000zł. 
Razem  5000 tyś zł  
Pula nagród może ulec zmianie ze względu na wciąż rosnącą liczbę sponsorów. 
 

Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji oraz darmową grochówkę. 

 
 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

   1. Aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z PZJ lub OZJ .Zawody rozegrane są wg. Przepisów i 
Regulaminów PZJ. 
 
    2. Opłaty:  50 zł od konia za całe zawody 
        Prosimy o dokonywanie wpłat przed startem. 
 
    3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w progra mie zawodów. 
 

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ści w razie wypadków i zachorowa ń zawodników członków ekip i 
koni, jak i równie ż w przypadku kradzie ży, zniszcze ń i innych wydarze ń. 
 
  5. Zagadnienia weterynaryjne;  
                   3.3.2. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

               - szczepienie podstawowe; pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień,  
                         - drugie szczepienie nie wcześniej niż 21 pierwszego dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 
szczepienia.  

                                szczepienia przypominające;  
                                - co sześć miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21 dniowy okres przekroczenia 
terminu) 
                                żadne ze szczepień nie może się odbyć później niż na siedem dni przed przybyciem na zawody. 
 

                                                                             
 



KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
Polski Zwi ązek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaanga żowanych w sport je ździecki respektowania wydanego 
przez PZJ Kodeksu Post ępowania z Ko ńmi, jak równie ż przestrzegania zasady, że dobro koni jest najwa żniejsze. Dobro 
koni musi by ć zawsze uwzgl ędniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie morz e być podporz ądkowany celom 
komercyjnym.   
 
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to 
stałej dbałości o konia, stosowania metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu. 
 
2. 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. 
 
3. 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 w drodze powrotnej z zawodów. 
 
4. 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. 
 
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i 
kwalifikacji w tym zakresie. 
       
 
 
 

                                                                      Serdecznie zapraszamy ! 


