
 

 

      Ośrodek Jeździecki Pomerania w Łężycach 

   i Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne 

   zapraszają 28 lipca 2012 roku na 

 
biuro@stajniapomerania.pl                                                                                                                                                                                biuro@gth-gdynia.pl 

www.stajniapomerania.pl                                                                                                        www.gth-gdynia.pl 
 

TOWARZYSKIE  ZAWODY  W  SKOKACH  PRZEZ  PRZESZKODY 
 

Organizatorzy:  O. J. Pomerania  i  Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne 

Termin:   28 lipca 2012 roku 

Początek zawodów:  godzina 11:00 

Miejsce:   Łężyce, ul. Świerkowa 4 

Parkur i rozprężalnia: podłoże piaszczyste 

Zgłoszenia:   do 26.07.2012   e-mail:  biuro@stajniapomerania.pl 

Kontakt tel.:   505 116 359  i  508 158 928 

Program zawodów:  

1. Konkurs mini LL, zwykły, maksymalna wysokość przeszkód 60 cm 

2. Konkurs klasy LL, dokładności z rozgrywką, maksymalna wysokość przeszkód 80 cm 

3. Konkurs klasy L, dwunawrotowy, maksymalna wysokość przeszkód 100 cm 

4. Konkurs Sześciu Barier, ostatnia przeszkoda w pierwszym przejeździe 110 cm 

Nagrody: 

KONKURS: 
KLASY 

mini LL 
zwykły 

KLASY LL 
dokładności 
z rozgrywką 

KLASY L  
dwunawrotowy 

SZEŚCIU BARIER 
od 110 cm 

Nagrody: 
Flots 

medale 

upominki 

Flots, puchary. 

 Suma wartości 

nagród: 

Flots, puchary. 

 Suma wartości 

nagród:  

Flots, puchary. 

 Suma wartości 

nagród:  

  

1 m-ce 200 zł 

2 m-ce 100 zł 

3 m-ce 50 zł 

1 m-ce 500 zł 

2 m-ce 300 zł 

3 m-ce 150 zł 

4 m-ce 50 zł 

1 m-ce 1000 zł 

2 m-ce 600 zł 

3 m-ce 300 zł 

4 m-ce 100 zł 
 

Opłaty: 

• Wpisowe dla każdej pary (jeździec + koń) …………………….…………………….. 30 zł 

• Startowe dla każdej pary w konkursach klasy mini LL i klasy LL ………. 10 zł 

• Startowe dla każdej pary w konkursach klasy L i 6 BARIER ………….…… 20 zł 

• Zmiany na listach startowych w dniu zawodów - dodatkowa opłata startowa  

Uwagi końcowe 

• Zalecamy ubezpieczenie zawodników i koni w zakresie NNW i OC 

• Wszelkie opłaty muszą być wniesione przed rozpoczęciem konkursów 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni oraz 

w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń losowych 

• W przypadku udziału zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów 

Organizator 



 

 

 

Polski Związek Jeździecki 
 

prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne 

o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest 

najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może 

być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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 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, leczenia obrażeń odniesionych 

na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 


