
 

KJ JEZIORKI-OSIECZNA   http://www.kjjeziorkiosieczna.pl/    

AKADEMIA JAZDY KONNEJ EWA NIESTRAWSKA   tel. 503-022-182  

REGIONALNE  ZAWODY  W   SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

DWOREK I STADNINA KONI JEZIORKI         

Jeziorki  k/Osiecznej 3.08.2019 r. 

1. Organizatorzy :    KJ Jeziorki-Osieczna  

 Akademia Jazdy Konnej Ewa Niestrawska 

2. Miejsce zawodów :    Jeziorki  k/ Osiecznej 

3. Termin zawodów : 3 sierpnia 2019 r. 

4.Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wyłącznie przez panel zgłoszeniowy :   

  www.equita.pl 

5. Termin zgłoszeń :  02.08.2019 r. do godziny 12.00 

W razie pytań związanymi z panelem zgłoszeń: pomoc@equita.pl lub 

kasia.cie6@gmail.com 

6. Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny:  Jolanta Imalska Raczak  

Sędzia WZJ:         Urszula Drapik 

Sędziowie:           Kalina Maćkowiak,  Konstancja Andrzejewska 

Sędzia stylu:        Ewa Niestrawska 

Komisarz:             Agnieszka Radziemska 

Gospodarz toru:  Robert Bartkowiak 

Lekarz wet.           Agnieszka Firan-Kwaczyńska 

7. Biuro zawodów : Artur Siwiński 

   Katarzyna Cieśla, tel. 667-379-815 

   kasia.cie6@gmail.com 

W związku z panującym w Wielkopolsce wirusem EVA -  organizujemy 

zawody jednodniowe, NIE UDOSTĘPNIAMY BOKSÓW  I OBOWIĄZUJE 

ZAKAZ WCHODZENIA DO STAJNI !!! 

WSTĘPNE LISTY STARTOWE wraz z PLANOWANYMI GODZNAMI 

http://www.kjjeziorkiosieczna.pl/
http://www.equita.pl/
mailto:pomoc@equita.pl
mailto:kasia.cie6@gmail.com
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ROZPOCZĘCIA KONKURSÓW BĘDĄ DOSTEPNE NA STRONIE 

WWW.EQUITA.PL  

02.08.2019 r.  po godzinie 21.00  

 

PROGRAM  ZAWODÓW:  

 

ZAWODY REGIONALNE (rozpoczęcie bezpośrednio po 

zakończaniu zawodów towarzyskich): 

 
Konkurs nr 5R.   L  (do 100cm.) dwufazowy art. 274 pkt 5.3 

Konkurs nr 6R.  L licencyjny na styl jeźdźca ( według regulaminu PZJ) 

Konkurs nr 7R –  L-1 ( do 105 cm ) - zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 8R. Wielkopolska Liga Kuców  dzieci 9-12 lat do 60cm na styl  wg regulaminu 

WZJ 

Konkurs nr 9R. Wielkopolska Liga Kuców dzieci 9-12 lat  do 60cm z trafieniem w normę 

czasu 

Konkurs nr 10R. Wielkopolska Liga Kuców  młodzież 13-16 lat do 80cm na styl  wg 

regulaminu WZJ 

Konkurs nr 11R. Wielkopolska Liga Kuców dzieci 13-16 lat  do 80cm z trafieniem w 

normę czasu 

Konkurs nr 12R  TALENT WIELKOPOLSKI -konkurs rozgrywany według regulaminu WZJ 

Konkurs nr 13R. P(do110cm)  -    o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, art.269.5 

– O Puchar CO CO CHICKEN S.C. 

 Konkurs nr 14R.  N  do (120cm.) - dwufazowy art. 274 pkt 5.3 – o Puchar KJ Jeziorki – 

Osieczna 

 

 

9. Opłata organizacyjna :  

OPŁATY STARTOWE : 60 ZŁ/start 
Każda zmiana na listach startowych po wywieszeniu ich na rozprężalni : 20 zł/ zmiana 

(nie dotyczy skreśleń) 
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną opłatą organizacyjną. 

 

 

http://www.kjjeziorkiosieczna.pl/
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10. UWAGI : 

-zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów,  

- zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu, 

- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu,  

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz ograniczenia 

ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,  

- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: Ewa Niestrawska, tel. 503-022-182 

 

 

11.NAGRODY:  

KONKURS I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

L  FLOT'S + nagroda 

rzeczowa 

FLOT'S + nagroda 

rzeczowa 

FLOT'S + nagroda 

rzeczowa 

L-1 FLOT'S + puchar FLOT'S + puchar FLOT'S + puchar 

P 200 + puchar 150 100 

N 350 + puchar 250 150 

 

W konkursach Wielkopolskiej Ligi Kuców i w Talencie Wielkopolski statuetki i flot”s 

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. 

W konkursie  4R i 6R upominki dla wszystkich uczestników, którzy ukończą konkurs.  

 

 

 

 

 

 

http://www.kjjeziorkiosieczna.pl/
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SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne pozwolenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

jazdy konnej,  ubezpieczenie NW oraz aktualne licencje. 

2. W  przypadku niepełnoletności zgodę rodzica lub opiekuna. 

3.Zawody rozgrywane na podłożu piaszczystym, rozprężania- podłoże trawiaste.  

4. Na terenie zawodów obecny będzie ratownik medyczny. 

5. Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów i 

transportu. Organizator 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 szkody 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. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 10.07.2019 - Ryszard  Szymoniak 

 

W dniu 02.06.2019 r. ( piątek)   odbędzie się egzamin na odznaki jeździeckie (brązowa i srebrna ). 

Zgłoszenia :  przez stronę klubową KJ Jeziorki 

 Informacje: Ewa Niestrawska tel. 503 022 182  
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Kodeks Postępowania z Koniem 

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI  oczekuje, że 

wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,  będą przestrzegać zasad 

niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym 

przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane 

współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

2. 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. 

3. Konie i jeźdźcy muszą 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 medycznej. 

4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 

także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

5. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

ewentualnie eutanazji. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia  swojej wiedzy 

oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
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