
P R O P O Z Y C J E  

 

Zawody Regionalne 

w Skokach przez Przeszkody 

Zawody będą rozegrane zgodnie z WYTYCZNYMI W SPRAWIE WARUNKÓW 

ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU 

Z COVID-19 

Zobacz wytyczne 

ORGANIZATOR: 

- Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 3A 

e-mail  stadnina@skprudnik.eu, tel./fax. 77 436 32 06, www.skprudnik.eu 

- Ludowy Klub Jeździecki „OLIMP” Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa 2     

e-mail – olimp@skprudnik.eu, tel./fax. 77 436 32 06 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Stadnina Koni Prudnik – Chocim 

 

TERMIN ZAWODÓW: 

29-30.05.2021 r. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Dyrektor Zawodów: Łucja Urbańska – 509 915 489 

Sekretarz zawodów: Lesław Tokarz – 509 915 485 

Biuro Zawodów: Agnieszka Szewczyk – 509 915 489 

 

WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ. 

 

OSOBY OFICJALNE: 

Sędzia Główny: Ewelina Tokarczyk B2 

Sędzia WZJ: Małgorzata Rzepka B1 

Członek Komisji Sędziowskiej: Alicja Streczeń B3 

Komisarz: Anna Wiśniewska-Rak B2/K2 

Gospodarz toru: Marek Cichecki GT2 

https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%20%20wersja%20z%20dat%C4%85%20wej%C5%9Bcia%20w%20%C5%BCycie%20-%2003.06.%202020%20.pdf
mailto:stadnina@skprudnik.eu
http://www.skprudnik.eu/
mailto:olimp@skprudnik.eu


Lekarz weterynarii: Zbigniew Wysiecki 

Obsługa medyczna: STAFF MED Usługi Medyczne Nysa 

Spiker zawodów: Małgorzata Szewczyk 

 

UDZIAŁ: 

Kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ, oraz zaproszeni goście. 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

Zawodnicy – na własny koszt. 

Luzacy – na własny koszt. 

Konie – koszty transportu pokrywają delegujący. 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Zawody otwarte – plac o wymiarach 68x54m (podłoże - piasek kwarcowy).  

Rozprężalnia – plac o wymiarach 20x62 m (podłoże - piasek kwarcowy). 

 

ZGŁOSZENIA: 

Organizator przyjmuje zgłoszenia wyłącznie za pomocą panelu zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.zawodykonne.com do dnia: 26.05.2021r. (środa) do godz. 

19
00

.* 

 

1. W przypadku zgłoszenia więcej niż 120 koni organizator ma prawo do ograniczenia 

przyjęć i utworzenia listy rezerwowej. 

2. Zgłoszenia po terminie - Organizator ma prawo nie przyjęcia na zawody zawodników - 

koni, które nie zostały zgłoszone w terminie. 

3. Organizator w miarę możliwości może przyjąć dodatkowych zawodników - konie 

zgłoszone po terminie za dodatkową opłatą 25 zł od konia. 

4. Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz. 18
00

 

dnia poprzedzającego starty.  

5. Za każdą zmianę na listach startowych (wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego) w dniu 

zawodów  pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.  

 

DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

Dokumentacja dla Klubów/Sekcji, zawodników i koni zgodna z wymogami  PZJ. 

 

http://www.zawodykonne.com/


Zawodnicy: 

1. Aktualna licencja zawodnika – jedynym potwierdzeniem posiadania licencji przez  

zawodnika jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie www.pzj.pl 

2. Badania sportowe. 

 

Zawody towarzyskie: 

W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami, związanymi z Covid-19, dotyczącymi 

kwestii możliwości treningu i udziału w zawodach osób wyczynowo uprawiających sport, 

zachęcamy osoby, które dotychczas brały udział w zawodach towarzyskich, do wykupienia 

licencji umożliwiającej starty w konkursach rangi regionalnej. 

 

Zawody towarzyskie, z racji braku konieczności wykupowania licencji przez ich uczestników, 

nie mogą być obecnie rozgrywane. Konkursy dotychczas zaliczane do ZT będą rozgrywane 

w ramach ZR. 

 

Wstrzymana zostaje także możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla zawodnika 

podczas zawodów, rozgrywanych na terenie naszego województwa. W dalszym ciągu istnieje 

możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla konia. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE OZJ - http://www.ozj.opole.pl/node/1271 

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:  (na koszt własny) 

OLIMP Hotel i Restauracja, ul. Łucznicza 1, 48-200 Prudnik, tel. 77 436 28 39 

 

INNE: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 

2. Listy startowe do wglądu od dnia 28.05.2021r. od godz. 19
00  

na stronie 

www.zawodykonne.com  

3. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania NUMERÓW STARTOWYCH (we własnym 

zakresie). 

4. Lista brakujących LICENCJI publikowana jest na panelu zawodykonne.com dnia 

27.05.2021r. (czwartek). 

BRAK AKTUALNEJ LICENCJI POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI STARTU. 

5. Istnieje możliwość zakupu REGIONALNEJ LICENCJI JEDNORAZOWEJ KONIA 

I REGIONALNEJ LICENCJI JEDNORAZOWEJ GOŚCINNEJ ZAWODNIKA 

http://www.pzj.pl/
http://www.ozj.opole.pl/node/1271
tel:774362839%C2%A0
http://www.zawodykonne.com/


I KONIA, po spełnieniu wymogów WZJ, wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego 

zawodów patrz CENNIK OZJ 2021 

 

 OPŁATY: 

Opłata startowa – 150 zł od konia za dzień zawodów (w tym 5 zł na działalność statutową 

OZJ). 

*** Opłaty  startowe  należy  dokonać  przelewem  na  konto   LKJ „OLIMP”   Prudnik 

Nr konta bankowego: 

BS  Prudnik    24 8905 0000 2000 0020 6617 0001 

lub w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem 

pierwszego konkursu, w którym zawodnik bierze udział. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy 

oraz  konie będą skreślani z list startowych. 

Boksy – opłata 270 zł za całe zawody (dostępne od piątku 28.05.2021 od godz. 16
00

) 

*** Rezerwacja boksów do dnia 24.05.2021r. TYLKO po dokonaniu opłaty na konto Stadniny 

Koni Prudnik  Sp. z o.o.  z  dopiskiem „opłata za boks – koń .…….”   

Nr konta bankowego:   

Bank Śląski: 98 1050 1490 1000 0022 6978 4530. 

Potwierdzenie dokonania płatności należy przesłać na adres  olimpklub@skprudnik.eu do dnia 

24.05.2021r. do godz. 15
00

. 

 

NAGRODY: 

PULA NAGRÓD – 30.000 zł: 

KONKURS MIEJSCE 
PULA 

Nr Klasa I II III IV V VI 

1,8 
Mini LL 

(50/60cm) 
300 250 200 150 100 50 1.050 

2,9 
Mini LL 

(70/80cm) 
350 300 250 200 150 100 1.350 

3,10 LL 400 350 300 250 200 150 1.650 

4,11 L 450 400 350 300 250 200 1.950 

5,12 P 600 550 500 400 350 300 2.700 

6,13 N 650 600 550 450 400 350 3.000 

7,14 C 700 650 600 500 450 400 3.300 

SUMA 15.000 

file:///D:/XP/Natalia/OZJ/DOKUMENTY/Cennik%20OZJ%202021.pdf
mailto:olimpklub@skprudnik.eu


DYSTRYBUCJA NAGRÓD: 

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady: 

- do 4 koni w konkursie – za I m-ce, 

- 5 - 8 koni w konkursie – za I i II m-ce, 

- 9 - 12 koni w konkursie – za I, II i III m-ce, 

- 13 - 16 koni w konkursie – za I, II, III i IV m-ce, 

- 17 - 20 koni w konkursie – za I, II, III, IV i V m-ce, 

- powyżej 20 koni według propozycji 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

SOBOTA 29.05.2021r. 

Godz. 9
00

 

Konkurs nr 1 „Mini LL” - (50/60 cm) z trafieniem w normę czasu (zał. S1 Regulaminu B)  

Konkurs nr 2 „Mini LL” - (70/80 cm) z trafieniem w normę czasu (zał. S1 Regulaminu B)  

Konkurs Nr 3 Kl. „LL” -  (90 cm) zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1) 

o Puchar Wójta Gminy Lubrza 

Konkurs Nr 4 Kl. „L” -  (100 cm) zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1) 

o Puchar Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Warszawa 

Konkurs Nr 5 Kl. „P” - (110 cm) zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1) 

o Puchar Katarzyny Czochary Posła na Sejm RP Ziemi Prudnickiej 

Konkurs Nr 6 Kl. „N”  - (120 cm) dwufazowy SPECJALNY (art. 274.2.5) 

Konkurs Nr 7 Kl. „C” -  (130 cm) dwufazowy SPECJALNY (art. 274.2.5) 

 

NIEDZIELA 30.05.2021r. 

Godz. 9
00

 

Konkurs nr 8 „Mini LL” - (50/60 cm) z trafieniem w normę czasu (zał. S1 Regulaminu B)  

Konkurs nr 9 „Mini LL” - (70/80 cm) z trafieniem w normę czasu (zał. S1 Regulaminu B)  

Konkurs Nr 10 Kl. „LL” -  (90 cm) zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1) 

o Puchar Burmistrza Prudnika 

Konkurs Nr 11 Kl. „L” -  (100 cm) zwykły bez rozgrywki (art. 238.2.1) 

o Puchar Violetty Porowskiej Posła na Sejm RP 

Konkurs Nr 12 Kl. „P” - (110 cm) o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (art. 269.5) 

o Puchar Burmistrza Głogówka  

Konkurs Nr 13 Kl. „N”  - (120 cm) dwufazowy (art. 274.1.5.3) 

Konkurs Nr 14 Kl. „C” -  (130 cm) dwufazowy (art. 274.1.5.3) 



Konkursy nr 1,2,8 i 9 będą rozgrywane jako konkursy handicapowe, przy zgłoszeniach 

należy podać wybraną wysokość konkursu. 

 

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. 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ  Opole (Natalia Gruszka) dn. 12.05.2021r. 


