
PROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

25.07.2020r. 

 

1. ORGANIZATOR: 

Agroturystyka-Oleńka   

Marta Petrenko i Marta Olejnik  

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

25 Lipca 2020r. 

UL: Węgielnia 3  64-305 Węgielnia k/Bolewic 

3. ZGŁOSZENIA: 

do dnia 23 lipca do godziny 22:00 poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com 

listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 24 lipca na stronie www.zawodykonne.com  

4. WARUNKI OGÓLNE 

Przepisy ogólne PZJ wydanie 2020 

Osoby startujące w ZT muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie, polisę NNW 

Osoby niepełnoletnie: pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na start. 

Konie obowiązuje paszport z ważnym szczepieniem przeciwko grypie. 

      5.  OSOBY OFICJALNE :  

      Sędzia główny: Barbara Berezowska 

      Komisarz: Weronika Pawlak 

      Gospodarz toru: Natalia Cegiełka 

      Kierownik :  Marta Olejnik oraz Weronika Wyrozębska  

      Właściciel Stajni : Marta Petrenko  

      6. KONKURSY:1.  

       1. Pony Games dla dzieci na kucach w ręku  20/30 cm 

       2. Mini LL do 60 cm zwykły (art. 238.2.1) 

       3. LL zwykły (art. 238.2.1) 

       4. L z trafieniem w normę czasu do 100 cm  

       5. L do 100 cm zwykły (art. 238.2.1) 

 

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/


 

7. OPŁATY / START/ BOKS 

Wpisowe za dzień zawodów – 40 zł  

Startowe za jeden przejazd – 20 zł  

       Boks Duży ( słoma + siano ) -50 zł /Dzień    Ilość ograniczona : 5  

       Boks Mały ( słoma + siano ) – 40 zł / Dzień   Ilość ograniczona : 4 

      Boksy prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com  

  Opłaty należy uiścić przed startem w biurze zawodów, biuro czynne od godz 9 

  8.NAGRODY : 

Sprzęt Jeździecki, Nagrody Rzeczowe, Vouchery,  

w Konkursie 4  NAGRODA PIENIĘŻNA ! Pula nagród wynosi 800 zł  

1 msc – 500 ZŁ   2 msc – 200 ZŁ   3 msc – 100 Zł  

Dodatkowo Vouchery od Agroturystyka-Oleńka na pobyt w agroturystyce, z 

własnym koniem bądź bez konia oraz nagrody rzeczowe .  

 

  9. OBSŁUGA MEDYCZNA 

RMS RESCUE MEDIAL SERVICE ADRIAN KLAMECKI 

10. WARUNKI TECHNICZNE: 

a. Plac konkursowy: ogrodzony, piaszczysty 65x50, podłoże: piasek 

b. Rozprężalnia: piasek/trawa. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem zatwierdzonym przez 

WZJ z dnia 16.01.2020r. 
 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 16.07.2020 – Ryszard Szymoniak 

 
11. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, 
w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. 
 

13. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania 

zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

14. Nagrody rzeczowe należy odebrać najpóźniej: do godziny po zakończeniu ostatniego 

konkursu  

15. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym!! 



           Kodeks postepowania z koniem: 
 

 
a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 

respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania 

zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 

współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 

 

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane 

na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, 

kucia, obrządzania i transportu. 

 
 

c. 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. 

 

d. 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 

 

 

 


