
PROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH W              
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY


SK MALUTKIE

Organizatorzy:  
- SK Malutkie

Termin: 
9.10.2022r.

Miejsce: 
Stadnina koni Malutkie,(Łódzkie)

Malutkie 31A 

97-505 Dobryszyce

www.malutkie.com


parkur: podłoże piaszczyste

rozprężania: piaszczysta

Termin zgłoszeń: do 8 października 2022, do 
godz iny 17 .00 , za poś redn ic twem pane lu 
z g ło s z e n i o w e g o n a s t ro n i e i n t e r n e t o w e j 
www.zawodykonne.com 
Osoby funkcyjne: 
Sędzia: Sara Ławrów

Komisarz zawodów: Piotr Ochman


DOKUMENTY I WARUNKI 
Jeźdźcy: 
- Zaświadczenie lekarskie zezwalające na 

uczestnictwo w zawodach jeździeckich

- Osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica lub 

prawnego opiekuna


http://www.malutkie.com


- Aktualna polisa NNW jeźdźca, obejmująca 
ubezpieczenie ryzyka związanego z udziałem w 
zawodach jeździeckich.


Zawodnicy mają obowiązek startować w 
atestowanym kasku lub toczku z zapięciem 
trzypunktowym.

Zawodnicy do 15 roku życia, obowiązkowo kamizelki 
ochronne.

Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje 
schludny i bezpieczny strój.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Konie: 
Paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko 
grypie końskiej.

Startować mogą konie 4-letnie i starsze.

Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.

NAGRODY:

- Rzeczowe, ( puchary i flo ) pozyskane od 

sponsorów.

Warunkiem odbioru nagród, jest wyjechanie jeźdźca 
na koniu do dekoracji i rundy honorowej ( w pełnym 
rzędzie i konkursowym stroju jeździeckim).

Brak uczestnictwa w dekoracji, równoznaczny jest z 
rezygnacją z nagrody.

Opłaty:

- Opłata startowa: 60 zł za każdy przejazd w 

konkursie.

Boksy: 
- ilość dostępnych boksów ograniczona




- Rezerwacja boksów pod nr. Tel: 503 073 334

Opłata za boks: 100 zł ( boksy mają dostępną słomę 
oraz siano, zaopatrzone są w poidła automatyczne )

-Opłaty w dniu zawodów.

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności  
w razie wypadków i zachorowań trenerów, 
zawodników, luzaków i koni oraz osób towarzyszących 
i kibiców, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń i innych losowych zdarzeń. 
Zawodnicy i właściciele koni, odpowiadają osobiście 
za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 
spowodowane przez nich samych, ich pracowników 
lub ich koni. 
Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego, pełnego 
ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach 
 


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie zawodów. 

Sprawdzanie dokumentów- godzinę, przed 
rozpoczęciem pierwszego konkursu.  

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków 
atmosferycznych organizator może odwołać zawody.


PROGRAM ZAWODÓW 
Konkurs nr 1 - konkurs 20 cm, dla kucy w ręku 

Konkurs nr 2 - konkurs 40 cm, dokładność

Konkurs nr 3 - konkurs 60 cm, dokładność 




Konkurs nr 4 - konkurs 80 cm, zwykły

Konkurs nr 5 - konkurs 90 cm, zwykły

Konkurs nr 6 - konkurs 100 cm, zwykły

 Godziny rozpoczęcia konkursów są uzależnione od 
ilości zgłoszonych par. 

DODATKOWE INFORMACJE : 
Na terenie ośrodka SK Malutkie znajduje się 
restauracja, Hotel, pizzeria, lodziarnia, kawiarnia.

I inne atrakcje między innymi:

- Fun park

- Gokarty 

- Mini zoo

- Park linowy

- Korty tenisowe

- Paintball

- Trasy biegowe


KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i 

przygotowania konia do startu w 
zawodach, dobro konia musi stać 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami.


Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia i transportu.

2. 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.

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru 
konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej 
uwagi na teren zawodów, powierzchnią 
podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
kondycje koni i ich bezpieczeństwo, także 
pod czas podróży powrotnej z zawodów.

4. 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 ewentualnej eutanazji.

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające 
w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich 
aspektów współpracy z koniem.


