
 

 

 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH I 

REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W 

SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
 

STANOWICE 29, gm. BOGDANIEC 28.08.2021 r. 

1. ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE HORSESPORTS 

1. ADRES ZAWODÓW: STANOWICE 29, GMINA BOGDANIEC 

2. TELEFON KONTAKTOWY: 793 128 201 

3. DYREKTOR ZAWODÓW: MONIKA DEMKÓW 

 

2. ZGŁOSZENIA:  

1. OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 26.08.2021 r. 

2. ZGŁOSZENIA POPRZEZ: zgłoszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy 

wpisać zawody Stanowice) lub przez panel www.zawodykonne.com 

3. LISTY STARTOWE, GODZINY ROZPOCZĘCIA KONKURSÓW: www.zmierzczas.pl 

oraz w serwisie www.zawodykonne.com 

4. Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń - wyłącznie za zgodą Sędziego 

głównego i za opłatą 50 zł (nie dotyczy skreśleń). 

 

3. OSOBY OFICJALNE: 

1. Sędzia główny:     ALICJA WILCZYŃSKA 

2. Sędzia WZJ:         KAROLINA MĄDRY 

3. Sędzia:                  KAROL ŚWIDERSKI 

4. Komisarz:             NATASZA WOLSKA 

5. Gospodarz toru:    MAREK MARKIEWICZ 

6. Kwalifikator:        MAREK MARKIEWICZ 

7. Lekarz weterynarii: JAROSŁAW LEWANDOWICZ 
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4. WARUNKI TECHNICZNE 

1. PLAC KONKURSOWY: 50/70 - PODŁOŻE TRAWIASTE 

2. ROZPRĘŻALNIA: 50/50 - PODŁOŻE TRAWIASTE 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I WARUNKI FINANSOWE 

1. WPISOWE:  50 ZŁ OD KONIA 

2. STARTOWE:  
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6. PROGRAM ZAWODÓW: 

09:00 – rozpoczęcie konkursów 

 

ZAWODY TOWARZYSKIE: 

Konkurs nr 1  - do 40 cm – debiuty, konkurs dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1, dla 

najmłodszych (dozwolona pomoc osób towarzyszących)  

Konkurs nr 2 – klasa mini LL – dwufazowy zwykły art. 274.1.5.3 – wysokość 50-60 cm  

Konkurs nr 3 – klasa LL – z trafieniem w normę czasu, aneks nr 5 - wysokość do 90 cm 

Konkurs nr 4 – klasa LL BUSINESS – z trafieniem w normę czasu, aneks nr 5 - wysokość 

do 90 cm 

 

W konkursie nr 4 LL BUSINNESS – minimalny wiek jeźdźca 22 lata. 

 

ZAWODY REGIONALNE 

Konkurs nr 5 – klasa L – konkurs egzaminacyjny 

Konkurs nr 6 – klasa L – zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 7 – klasa L1 - dwufazowy zwykły art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 8 – klasa P - Speed and Music” – szybkości art. 239 tab. C 

Konkurs nr 9 – klasa N – zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 10 – klasa N1 – o wzrastającym stopniu trudności, zwykły art. 269.5  

 

 



 

 

7. NAGRODY: 

1. KONKURSY  TOWARZYSKIE NR 1, NR 2, NR 3 - organizator przewidział nagrody 

rzeczowe i flots dla wszystkich zawodników za bezbłędny przejazd oraz puchary dla 

trzech pierwszych miejsc, 

2. KONKURS TOWARZYSKI NR 4 - nagrody rzeczowe i puchary dla 3 pierwszych par, 

flots dla wszystkich zawodników za bezbłędny przejazd, 

3. KONKURSY REGIONALNE NR 5, NR 6, NR 7, NR 8, NR 9, NR 10 - 100 % 

wpisowego do podziału pomiędzy 25 % startujących, puchary, flots. Puchary zostały 

przewidziane dla 3 pierwszych miejsc. Do dekoracji flots zaproszonych zostanie 5 

pierwszych par w konkursie. 

 

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. ZAWODY TOWARZYSKIE rozgrywane są zgodnie z Regulaminem  Zawodów 

Towarzyskich LZJ.Organizator prosi uczestników KONKURSÓW TOWARZYSKICH 

o posiadanie paszportu i dowodu aktualnych szczepień koni.  

2. W KONKURSACH REGIONALNYCH obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami 

PZJ.  

3. Zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zgoda 

na start w zawodach wydana przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób 

niepełnoletnich. 

4. Zawodników obowiązuje schludny strój jeździecki, zgodny z przepisami dyscypliny 

skoki przez przeszkody. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu w konkursie 

nieodpowiednio ubranych zawodników. 

5. Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia 

głowy z prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem. 

6. Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są używać kamizelek ochronnych zawsze, 

gdy dosiadają koni. 

7. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania 

ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy za każdym razem, gdy dosiadają 

koni.  

8. Minimalny wiek startujących koni to 4 lata. 

9. Na zawodach obowiązują numery startowe koni zgodne z numerami przypisanymi na 

platformie zawodykonne.com. Konie bez numerów nie zostaną dopuszczone do startu i 

nie wjadą na rozprężalnię.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. 

11. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem. 



 

 

12. 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.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki, inne szkody  oraz 

zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas zawodów/na terenie zawodów i w trakcie 

transportu. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do 

osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. 

14. Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników i koni organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Na niniejszych zawodach mają zastosowanie wytyczne Kolegium Sędziów „WYTYCZNE 

W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE 

W ZWIĄZKU Z COVID-19” obowiązujące od 20.05.2021 r. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  

 

I. 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. 

II. 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. 

III. Udział w zawodach nie może 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. 

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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji. 

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, działające w jeździectwie, do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 

 

 


