
Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody


ODPOCZNIA JUMPING SHOW 

1. Miejsce zawodów: Hotel Odpocznia Resort i Las, Piłka-Młyn 1, 64-610 Jaracz (DOJAZD OD 
DK 11 Poznań - Piła)


2. Organizator: Fundacja Butterfly / STAJNIA LEŚNEGO DUSZKA

3. Termin zawodów: 24 września 2022 r. (Sobota)

4. Warunki:

- plac konkursowy 60x40 podłoże trawiaste

- Rozprężalnia 40x40 podłoże trawiaste

5. Zgłoszenia do dnia 21 września 2022 r. poprzez panel zgłoszeniowy na stronie 
www.zawodykonne.com lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com ( w tytule prosimy wpisać 
OBORNIKI)

6. Listy startowe dostępne będą 22.09.2022 r. na stronie zawodykonne.com

7. Rozpoczęcie zawodów: godz 10:00

8. Komisja sędziowska

- sędzia główny MACIEJ CEGLARSKI

- Gospodarz toru: PIOTR SOKOŁOWSKI


9. Wymagane dokumenty: ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgoda rodziców na start

10. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ.


SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i 
innych zdarzeń losowych.


2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

3. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć 

miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób 
trzecich.


4. Na terenie zawodów będzie obecny ratownik medyczny.

5. Opłaty startowe we wszystkich konkursach 50 zł - przedpłata na konto 

Fundacja Butterfly 
Łukowo 2, 64-600 Oborniki 

54 1090 1391 0000 0001 5134 1371 

W tytule: Zawody, imię i nazwisko zawodnika, konkurs, koń 

6. Program zawodów:


Konkurs nr 1 zabawowy (do 30 cm) - dokładności dla kucy, dzieci, niedoświadczonych 
zawodników i młodych koni Art. 231.1.1 - każda para otrzyma pamiątkowe flo oraz drobny 
upominek

W tym konkursie start konia nie jest liczony do dozwolonej maksymalnej liczby przejazdów 


Konkurs nr 2 Debiuty (45-50 cm) - z trafieniem w normę czasu ( regulamin PZJ)

W tym konkursie drugi przejazd tej samej pary jest przejazdem treningowym


http://www.zawodykonne.com
mailto:zgloszenia.zawody@gmail.com
http://zawodykonne.com


Konkurs nr 3 Mini LL (65-70 cm) - z trafieniem w normę czasu ( regulamin PZJ)

W tym konkursie drugi przejazd tej samej pary jest przejazdem treningowym


Konkurs nr 4 LL (75-80 cm) - zwykły Art. 238.2.1


Konkurs nr 5 L (95-100 cm) - zwykły art. 238.2.1


Mając na względzie dobro koni, w dniu zawodów każdy koń może startować 2 razy (nie licząc 
konkursu zabawowego). 


7. Nagrody: rozety(flo) dla wszystkich uczestników konkursów. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców 
we wszystkich konkursach do piątego miejsca.

8. W czasie imprezy dostępny będzie catering.

9. Każdy protest musi być na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł.

10. Każdy zawodnik zgłaszający się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 
wizerunku bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub egzemplarzy m.in.na billboardach, 
plakatach, reklamie prasowej, stronach internetowych. 


ZASADY KONKURSÓW HOBBY HORSE

Konkurs nr 1 (30 cm) maksymalny wiek 7 lat

Konkurs nr 2 (do 50 cm)

Konkurs nr 3 (do 70 cm)

Konkurs nr 4 POTĘGA SKOKU (wys.od 90 cm)


KONKURSY

 


• Konkurs nr 1 -  30 cm zwykły – dzieci, limit wiekowy 4 - 7 lat

Przewidywana godzina rozpoczęcia konkursów 12:00


• Konkurs nr 2 - 50 cm zwykły 

• Przewidywana godzina rozpoczęcia konkursów 13:00


NAGRODY 
RZECZOWE O 
WARTOŚCI

I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE V MIEJSCE

Konkurs nr 1 Wszyscy uczestnicy pamiątkowe flots i torba prezentów

Konkurs nr 2 400 zł i 
PUCHAR

300 zł i 
PUCHAR

200 zł i 
PUCHAR

PUCHAR PUCHAR

Konkurs nr 3 500 zł i 
PUCHAR

400 zł i 
PUCHAR

300 zł i 
PUCHAR

PUCHAR PUCHAR

Konkurs nr 4 600 zł i 
PUCHAR

500 zł i 
PUCHAR

400 zł i 
PUCHAR

PUCHAR PUCHAR

Konkurs nr 5 700 zł i 
PUCHAR

600 zł i 
PUCHAR

500 zł i 
PUCHAR

PUCHAR PUCHAR



• Konkurs nr 3 - 70 cm zwykły - open

Przewidywana godzina rozpoczęcia konkursów 14:30


• POTĘGA SKOKU od 90 cm zwykły - open

Przewidywana godzina rozpoczęcia konkursu 15:30


Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie.


ZAPISY


• Udział w konkursie będzie możliwy po zgłoszeniu chęci udziału drogą mailową na adres 
stajnialesnegoduszka@gmail.com i dokonaniu opłaty na konto organizatora. 


• Kolejność startów wg kolejności zgłoszeń

• Jedno zgłoszenie uprawnia zawodnika do jednego startu

• Nie ma limitu zgłoszeń do konkursu, czy dziennego limitu zgłoszeń dla jednej osoby.

• W przypadku zgłoszenia do konkursu osoby niepełnoletniej,  dopuszczenie do konkursu jest 

możliwe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna. Wymagana jest zgoda na udział w 
zawodach i wykorzystanie wizerunku w formie pisemnej.


 


ZASADY


• Pokonanie parkuru od startu do mety razem z hobby horsem, zawodnik musi trzymać kij 
między udami przez cały przejazd skacząc przez przeszkody w odpowiedniej kolejności i w 
jak najkrótszym czasie


• Konkursy zwykłe – zrzutka 4 pkt, o kolejności decyduje ilość pkt karnych i czas. Zwycięzcą 
jest ten kto ukończy konkurs z jak najmniejszą ilością punktów karnych w najkrótszym 
czasie. Pomylenie trasy podczas startu zasadniczego – eliminacja.


• Zatrzymanie przed przeszkodą (skok z miejsca) oraz brak kroków galopu między 
przeszkodami - 4 pkt karne


• Możliwa rozgrzewka zawodników 15 min przed zawodami na specjalnie przygotowanej 
rozprężalni


NAGRODY


• Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowe flo

• Dla 10 pierwszych miejsc w każdym konkursie organizatorzy przygotowali pamiątkowe 

FLOTS i UPOMINKI.

 


KOSZTY


• Koszt jednego startu w konkursie to 20 zł płatne przelewem na konto organizatora (Fundacja 
Butterfly). Koszt zgłoszenia startu w dniu imprezy to 30 zł płatne gotówką u organizatora.


Organizatorzy zapewniają hobby horse (dopuszcza się możliwość startu na swoim hobby horse 
jeśli jego parametry nie będą znacząco odbiegać od używanych podczas zawodów)


 


KONTAKT




Messenger STAJNIA LEŚNEGO DUSZKA, tel 664-236-236


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM


1. Koń jest najwyższym dobrem w dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, 

organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych. 

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i 

dobro konia.

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinno mieć 

miejsce zawsze i wszędzie.

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylacje, karmienie, pojenie, 

bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

6. Osoby zajmujące sie końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat 

treningu, opieki oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane 

wyłącznie dla dobra konia.

8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodami treningu i jazdy uznawanych przez 

Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.

9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz 

instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.

10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i 

wszelakich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich 
powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.


POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI


