
PROPOZYCJE 
ZAWODÓW TOWARZYSKICH I REGIONALNYCH W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY 

Klub Sportowy „Cortina” Kaczenice zaprasza na zawody w skokach przez przeszkody, 
które odbędą się w dniach 14-15.05.2022 r. 

Miło nam poinformować, że podczas zawodów odbędzie się „Promocja mięsa drobiowego” 
i każdy z zawodników otrzyma posiłek. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Organizator i miejsce rozgrywania zawodów: 
Klub Sportowy „Cortina” Kaczenice 
ul. Kościelna 5 
66-010 Nowogród Bobrzański 
e-mail: bawlowicz@gmail.com 
tel.: +48 605 720 210 

1.2. Termin:  
14-15.05.2022 r. (sobota, niedziela) od godz. 09:00 (ostateczna godzina rozpoczęcia 
zostanie podana po otrzymaniu zgłoszeń). 

1.3. Komitet organizacyjny:  
Sędzia główny – Łukasz Ossowski,  
Sędzia WZJ – Barbara Jacoszek, 
Sędzia- Jerzy Hajdul, 
Komisarz- Waldemar Pakulski, 
Gospodarz toru – sobota Jerzy Gontowiuk, niedziela Marek Modelewski, 
Lekarz weterynarii - Radosław Chybin, 
Kowal – Paweł Zmaczyński. 

1.4. Warunki techniczne: 
Parkur- podłoże kwarcowe, 
Rozprężalnia- podłoże piaszczyste. 

1.5. Boksy dla koni (liczba ograniczona!): 
- 80 zł za dzień,  
-150 zł za 2 dni,  
-200 zł za 3 dni. 
Kontakt: Katarzyna Bawłowicz 605 720 210.  
Zapewniamy tylko słomę, pierwsze ścielenie.  

mailto:bawlowicz@gmail.com


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
regulaminami PZJ. 

II. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

2.1. Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 12.05.2022 r.  
(czwartek) do godziny 12:00 przez panel www.zawodykonne.com  
W razie wątpliwości - Katarzyna Bawłowicz tel. 605 720 210  
 
2.2. Listy startowe dostępne będą na stronie Facebook – „Cortina Kaczenice” w piątek oraz 
na stronie internetowej www.zawodykonne.com. 

2.3. Od momentu publikacji każda zmiana na listach (nie dotyczy wycofania się z zawodów 
albo dodania drugiego przejazdu, zmiany konkursu w przypadku niepowodzenia) następuje 
wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego i podlega opłacie w wysokości 30 zł. 

2.4. W przypadku zgłoszeń większej liczby koni organizator ma prawo do ograniczenia 
przyjęć i utworzenia listy rezerwowej, decyduje kolejność zgłoszeń. 

2.5. Program zawodów (od godz. 09:00):  

Sobota 14.05.2022 r. 
 
Konkursy 1.-3. zawody towarzyskie: 
Konkurs nr 1 – klasa debiut (do 40 cm) –tor z kłusa dla najmłodszych, dokładności bez 
rozgrywki- dozwolona pomoc osób towarzyszących (art. 238.1.1), 
Konkurs nr 2 - klasa mini LL (do 60 cm) dokładności (art. 238.1.1), 
Konkurs nr 3 - klasa LL (do 80 cm) dokładności (art. 238.1.1), 
 
Konkursy 4. – 7. zawody regionalne: 
Konkurs nr 4 - klasa L (100 cm) zwykły, wys. do 100 cm (art. 238.2.1),  
Konkurs nr 5 - klasa P (110 cm) zwykły (art. 238.2.1),  
Konkurs nr 6 - klasa N (120 cm) dwufazowy zwykły/zwykły (art. 274.1.5.3), 
Konkurs nr 7 – klasa C (130 cm) dwufazowy zwykły/zwykły (art. 274.1.5.3), konkurs 
zostanie rozegrany jeżeli zgłosi się minimum 5 par. 
 
Niedziela 15.05.2022 r. 
 
Konkursy 8.-10. Zawody towarzyskie: 
Konkurs nr 8 – klasa debiut (do 40 cm) –tor z kłusa dla najmłodszych, dokładności bez 
rozgrywki- dozwolona pomoc osób towarzyszących (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 9 – klasa mini LL (do 60 cm) dokładności (art. 238.1.1), 
Konkurs nr 10 - klasa LL (do 80 cm) dokładności (art. 238.1.1). 

Konkursy 11. – 14. zawody regionalne: 
Konkurs nr 11 - klasa L (100 cm) dwufazowy zwykły/zwykły (art. 274.1.5.3), 
Konkurs nr 12 - klasa P (110 cm) dwufazowy zwykły/zwykły (art. 274.1.5.3), 



Konkurs nr 13 – klasa N (120 cm) Grand Prix zwykły z rozgrywką o Puchar PB Horses (art. 
238.2.2), 
Konkurs nr 14 – klasa C (130 cm) – zwykły (art. 238.2.1). 
 
2.6. Opłaty:  

Zawody towarzyskie:  
Konkurs - nr 1,8- 30 zł, 
Konkurs- 2,9- 40 zł, 
Konkurs- nr 3,10- 45 zł. 

Zawody regionalne (opłata organizacyjna 20 zł od konia za dzień): 

Konkurs nr 4,11- 50 zł,  
Konkurs nr 5,12- 60 zł, 
Konkurs nr 6- 70 zł, 
Konkurs nr 7,14- 80 zł, 
Konkurs nr 13- 90 zł.  

2.7. Nagrody, pula nagród 6100 zł i nagrody rzeczowe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa debiuty FLOTS

Klasa mini LL Nagrody rzeczowe

Klasa LL Nagrody rzeczowe

Klasa L Nagrody rzeczowe

Klasa P I- 250 zł II- 200 zł III- 150 zł IV- 100 zł

Klasa N I- 300 zł II- 250 zł III- 200 zł IV- 150 zł V- 100 zł

Klasa C I- 350 zł II- 300 zł III- 250 zł IV- 200 zł V- 100 zł

Grand Prix I- 500 zł II- 400 zł III- 300 zł IV- 200 zł V- 100 zł



 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I SPRAWY ORGANIZACYJNE 

- Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ. 

- Podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem.  

- Kask ochronny bezwzględnie obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Kamizelka 
ochronna obowiązuje dla dzieci do lat 15. 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. 

- W przypadku startu 5 – 10 par, nagrody finansowe otrzymają pierwsze trzy miejsca  

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.  

3.1. Ograniczenie odpowiedzialności: 
 
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. 
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 
zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za 
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 
ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.  

3.2. 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. 
 


