
 

OTWARTY PARKUR  

  

01.06.2021 

I INFORMACJE OGÓLNE : 

1.  Miejsce rozgrywania :                          Jakubowice k. Namysłowa 

                Termin:                                        01.06.2021 (godziny popołudniowe) 

2.  Organizator:              Klub Jeździecki Osadkowski  sp. z o.o  

                Jakubowie 36, 46-113 Wilków 

               e-mail: zawody@kj-osadkowski.pl 

      Sport Manager : Agnieszka Olszewska                     697 203 122 

      Szef Stajni:  Magda Konieczna                                   509 784 111                                                                                            

       Budowniczy parkuru:                          Magda Konieczna 

                                                                                                                                   

3. WARUNKI TECHNICZNE 

 Plac treningowy:  podłoże-  piasek kwarcowy, 60x80 m 

 Rozprężalnia: podłoże-  piasek kwarcowy, 30x 60 m  

Parkur składać się będzie z 10-12 przeszkód – konkursowy komplet KJ Osadkowski. 

Deski, podmurówki, 2 rodzaje rowów typu Liverpool w konkursach od 100cm. Muzyka.  

W ramach pakietu koń ma do wykorzystania  2 przejazdy treningowe dziennie – po 2 minuty na przejazd 

4. ZAPISY I OPŁATY 

 Zapisów do udziału w treningach należy dokonywać przez panel www.zawodykonne.com 

Termin zapisów:  28 maja 2021      

Opłaty:  

1 dzień bez boksu: 80 zł 

1 dzień z boksem : 150 zł  

(Konie startujące w zawodach 4-6.06 mogą pozostać na terenie bez dodatkowych opłat ) 
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Zawodnicy biorą udział w treningach zgodnie z listą startową – listy i rozkład godzinowy zostaną umieszczone 

na panelu zawodykonne.com  30.05 po godzinie 18:00 

Rezerwacją udziału w treningu jest dokonanie PEŁNYCH opłat na konto  i wysłanie potwierdzenia wpłaty 

na mail zawody@kj-osadkowski.pl wraz ze zgłoszeniem- w terminie do 28.05.  Jeżeli uczestnik chce 

otrzymać fakturę zobowiązany jest podać dane przy zgłoszeniu na ZAWODYKONNE.COM  

 Ze względu na brak księgowości na miejscu zawodów opłata na miejscu będzie utrudniona.  

Klub Jeździecki Osadkowski sp. z o.o  Idzikowice 3a, 46-113 Wilków 

nr konta:  ING Bank Śląski SA  96 1050 1575 1000 0090 3015 5205 

Tytuł przelewu: Parkury Otwarte  imię i nazwisko uczestnika 

Opłaty za konie wycofane po terminie zgłoszeń ostatecznych nie są zwracane  

 

 PROGRAM :     

Wtorek, 1.06 – rozpoczęcie godz. 13:00 

 90cm – bez podmurówek, pojedyncze deski 10cm 

 100cm – deski, podmurówki, rów liverpool- alternatywa (na poziomie konkursu dla koni 4letnich) 

 110cm- pełny komplet przeszkód 

 120cm- pełny komplet przeszkód 

 130cm- pełen komplet przeszkód 

 50cm – bez podmurówek 

 75cm- bez podmurówek 

RÓŻNE: 

 Zapraszamy do rezerwacji noclegów w hotelach na terenie obiektu: 

     www.jakubus.pl    jakubus@jakubus.pl    tel:  728 546 001 

 

Informacje dodatkowe: 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników, luzaków, 

trenerów, koni na terenie ośrodka i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, 

pożarów i innych zdarzeń losowych.   

Parkury otwarte są otwartym treningiem, a nie zawodami jeździeckimi – organizator nie zapewnia opieki 

medycznej i weterynaryjnej w czasie ich trwania.   

Uczestników prosimy o posiadanie dowodu aktualnych szczepień koni. Obowiązuje schludny strój jeździecki, 

zgodny z przepisami dyscypliny skoki przez przeszkody. Kask ochronny bezwzględnie obowiązkowy dla 

wszystkich uczestników. Kamizelka ochronna obowiązuje dla dzieci do lat 15.  
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Podczas parkurów otwartych na terenie spotkania obecny będzie Sędzia/Komisarz który będzie mógł 

przerwać trening w razie zachowań niezgodnych z Kodeksem Postępowania z Koniem lub niebezpiecznych.  

 

 

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 dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane 

współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 

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 

obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

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

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 


