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PARKUR OTWARTY                          
IV PIKNIK Z KONIEM                         

                        BOBOWO   2013 

1 ORGANIZATOR : Gmina Bobowo, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Bobowie, MS SPORT 

2 MIEJSCE ZAWODÓW : Bobowo/ Starogardu Gdańskiego 

Plac Konkursowy: 50 x 55 trawa 

Rozprężania: 50 x 30 trawa 

3 TERMIN ZAWODÓW : 27 lipiec 2013 

4 Zgłoszenia koni i zawodników do 25.07.2013 

  SMS 664783280   

                      E – mail mikolajsztandur1@wp.pl                                                  

6          Sponsorzy: 

-  Wójt Gminy Bobowo 

- GOKSiR Bobowo 

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. 

 

Atrakcje:  

11.00-17.00 Konkursy hippiczne związane z zawodami jeździeckimi  
Od ok. 15.00 Występ Orkiestry Dętej OSP Bobowo i zespołu Leśne Echo, Występ Kabaretu 
KGW Grabowo i Bobowo, Clownada, Teatr Art - Re z Karkowa, Konkursy Sportowo – 
Rekreacyjne. 20.00 - 1.00 Zabawa taneczna przy zespole 2+2 
 
W trakcie imprezy: Pokaz Pozoracji Policyjnej KPP Starogard. konkursy sportowo- rekreacyjne z 
nagrodami, darmowa grochówka dla wszystkich, przejażdżki konne (również kucyk), Jadło 
wiejskie KGW Bobowo, Grabowo, Wysoka, piwo, kiełbaski, zabawki, słodycze, zjeżdżalnie i 
zamek dmuchany. W przypadku deszczowej pogody zabawa odbędzie się w Sali Widowiskowej 
Pokaz Orkiestry Dętej OSP z Bobowa, Pokaz Rycerski, Pokaz naturalnych metod tresury 
konia,atrakcje dla dzieci, darmowa grochówka itp. 
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    PROGRAM   ZAWODÓW  

  

 

 
Konkurs nr 1 kl LL  (do 60 cm.) -dokładności, godz.9.00 

Miejsce             I            II            III 
Nagrody        Rzeczowe      rzeczowe          rzeczowe   

Konkurs nr 2 kl. L  -dokładności z rozgrywką,  
Miejsce             I            II            III 
Nagrody 400 300 150 

 Konkurs nr 3 kl. P -zwykły 
Miejsce             I            II            III 

Nagrody           1200 600 350 

Konkurs nr 4 kl. N –o wzrastającym stopiu trudności z Jokerem  
W zależności od ilo ści zgłosze ń – nagrody przydzielane z puli wpisowego z całych 
zawodów 

 

Pula Nagród – 3000 zł + nagrody rzeczowe 

Przedstawiona, rozpisana pula nagród jest MINIMALNA – mo że 

ulec zwiększeniu w zależności od sponsorów i ilości zgłoszeń 

 

   SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 

• Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów :PZJ , Regulaminem weterynaryjnym , 

Regulaminem rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody 

• Opłaty : opłata organizacyjna wynosi 60 zł od konia za całe zawody 

• Flot’s dla 25% startujących w konkursie , 

• Opieka weterynaryjna i lekarska zapewniona przez organizatora zawodów , 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne zdarzenia losowe w czasie transportu koni 

oraz  trwania zawodów , 

• Juniorzy do lat 18-tu zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w 

zawodach , 

• Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów. 

            Sprawy Organizacyjne                    - Mikołaj Sztandur 
                                                                       
            Obsługa weterynaryjna  :                - lek. Patrycja Błańska 
 

               Dokonanie zmian na listach startowych ( po ich wydrukowaniu ) za zgodą Sędziego Głównego –  
               20,-PLN na rzecz Organizatora ( nie dotyczy skreśleń koni z danego konkursu czy też zawodów). 

 



              KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich. 
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, 
organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych. 
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia. 
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce 
zawsze i wszędzie. 
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, 
bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt. 
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, 
opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem. 
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla 
dobra konia. 
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez 
Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne. 
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji 
podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia. 
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów 
bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie 
weryfikowane pod kątem dobra konia. 
 

 
POLSKI ZWI ĄZEK JEŹDZIECKI  

 

 

 

 

 

 


