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P R O P O Z Y C J E   Z A W O D Ó W 
T O W A R Z Y S K I C H  W  S K O K A C H       

Stajnia ISKRA zaprasza na Festyn Rodzinny oraz na 
 Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody 

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 
 

1. Organizator: Stajnia ISKRA  

2. Termin zawodów: 5 czerwca 2022 – godz. 11.00  

3. Miejsce zawodów:  ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole  

4. Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem: 
Rozgrywania Zawodów Towarzyskich w Pomorskim Związku Jeździeckim (zatwierdzonym uchwałą 
Zarządu Pomorskiego Związku Jeździeckiego  

5. Warunki 
- rozprężalnia 20m x 40m (podłoże piaszczyste) 
- plac główny 40m x 50m (podłoże piaszczyste) 

6. Uczestnicy: zgodnie z Regulaminem rozgrywania zawodów towarzyskich PomZJ: 
- wiek wg przepisów i regulaminu PZJ 
- licencja zawodnika: NIE 
- licencja konia: NIE 

7. Termin zgłoszeń: do 4 czerwca 2022 r. do godz. 20.00 www.zawodykonne.com  

8. Opłaty (gotówkowe): 
- wpisowe 50 zł /od konia/ 
- startowe 20 zł /za jeden przejazd/  
- boks 50zł /dzień/ 
Płatne u organizatora w dniu zawodów 
 
 
 

http://www.zawodykonne.com/


 
 

9. Komisja Sędziowska (zgodnie z pkt. 16 Regulaminu) 
Sędzia Główny: Mateusz Sztandur (S002893)  
Sędzia: Anna Wróblewska (S031226) 
GT: Marta Głuchowska (S000644) / Instruktor Sportu (N000083) 

10. Opieka medyczna: zgodnie z przepisami PZJ /ambulans/ 

11. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ /warunek uczestnictwa !!!/  
- książeczki zdrowia zawodników z aktualnymi badaniami 
- pozwolenia rodziców /prawnych opiekunów/dla juniorów - obowiązkowe 
- paszport konia z aktualnymi szczepieniami 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. Odpowiedzialność  za 
obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na przedstawicielach ekip. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie 

14. Ponadto: 
- Stoisko gastronomiczne 
- Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich  
- Stoisko Stowarzyszenia Miłośników Jazdy Konnej KJ Iskra 
- Festyn Rodzinny 
- Występy - Sztumskie Centrum Kultury 
  a) soliści – o godz. 14.00 
  b) zespoły artystyczne – o godz. 15.00 

 
PROGRAM ZAWODÓW - rozpoczęcie godz. 11.00 

 
1. godz. 11.00 - Konkurs klasy mini LL dokładności (art. 238.1.1) – wszyscy zawodnicy którzy ukończą 

konkurs wyjeżdżają do dekoracji (floots i upominki), puchary w drodze losowania 

2. godz. 12.00 – Konkurs klasy LL z trafieniem w normę czasu – wysokość do 90 cm  

puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, floots dla 25% startujących 

3. godz. 13.30 – Konkurs klasy L –(art. 238.2.1) wysokość do 100 cm 

puchary za miejsca 1-3, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, floots dla 25% startujących 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.  godz. 14.00 rozegrany zostanie dla dzieci konkurs Hobby Horse,  

dyplomy i upominki dla uczestników oraz puchary za miejsca 1-3 

(wpisowe: 50 zł za start / informacje i zapisy: Marta Adamkiewicz, tel. 504-311-006) 

 
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 podróż 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 W DNIU 20-05-2022 

 


