
I Promykowe Parkury Treningowe 
Szklary Dolne, 23.08.2020r. 
 
1.ORGANIZATOR 

Nazwa: Stowarzyszenie Stajnia Promyk Szklary Dolne 
Adres: SZKLARY DOLNE 56 
Telefon: 605 500 049 

E-mail: stajnia.promyk@gmail.com 
Biuro zawodów: Lidia Kozłowska  664 783 081 

2.OSOBY OFICJALNE 

Sędziowie: Ewa Niestrawska, Katarzyna Cieśla, Agnieszka Radziemska 

Gospodarz toru: Paweł Gołygowski 

3.WARUNKI TECHNICZNE: 

1. Arena konkursowa: 35 m x 51 m  

 Rozprężalnia: 30 m x 40 m 

4. ZGŁOSZENIA 

Termin ostateczny: 21.08.2020r. 

1. Zgłoszenia należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy 
www.zawodykonne.com  

2. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną wpłatą.  
3. W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia 

po terminie ostatecznym.  
4. Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na 

bieżąco umieszczane na stronie fb wydarzenia: 
https://www.facebook.com/events/289152768976261 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dot. 
zawodników i koni)-wyjątek  konkurs nr 1 wystarczy pisemna zgoda 
rodzica i ważne ubezpieczenie NNW.  

2. Wymagane aktualne badania zawodników i koni- wyjątek  konkurs nr 1 
wystarczy pisemna zgoda rodzica i ważne ubezpieczenie NNW.  

3. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.  



4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne 
szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i 
uczestnictwa w zawodach.  

5. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w parkurach 
treningowych (jeździec, trener, luzak, właściciel konia) oraz konie mające 
wykupione boksy.  

6. Obowiązuje schludny strój jeździecki. 
7. Zawodnicy do 18 r.ż. mają obligatoryjny nakaz startu w pełnych 

kamizelkach ochronnych. 

 

VI.PROGRAM ZAWODÓW 

KONKURSY: 

1.Konkurs debiuty- krzyżaki (możliwa asysta trenera) 

2. Konkurs mini LL 50-60cm dokładności bez rozgrywki 

3. Konkurs mini LL 60-70cm dokładności bez rozgrywki 

4. Konkurs LL 90 cm z trafieniem w normę czasu 

5. Konkurs L 100 cm zwykły. 

Każda para jeździec + koń mają prawo do jednego startu w 
poszczególnym konkursie. 

W całych zawodach para koń + jeździec mają prawo do 2 startów. 

 

VII. OPŁATY 

Opłata za parę jeździec + koń za całe zawody to 50zł niezależnie od ilości 
startów. 

Rezerwacja boksu: 100zł/dzień- zapisy pod nr 605 500 049 

 

 

 



Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Stajnia Promyk Szklary Dolne 

Szklary Dolne 56 

59-140 Chocianów 

nr konta: 84 1600 1462 1896 9589 5000 0001 

z dopiskiem: zawody towarszyskie, imię nazwisko zawodnika i konia 

 

Wpłaty prosimy wykonać po wysłaniu zgłoszenia przez panel 
zawodykonne.com na adres mailowy: stajnia.promyk@gmail.com.  

Jedynie zgłoszenia potwierdzone wpłatą będą umieszczane na listach 
startowych!!! 

Listy startowe i planowane godziny rozpoczęcia konkursów będą widoczne do 
godziny 18.00 22.08.20202r. na panelu zawodykonne.com. 

VIII. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  

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.  

1. 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.  

2. 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. 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.  



3. 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.  

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające 
jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem  

 

 

 

 

 

 

	


