
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW  

  

I.  INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH  

Nazwa zawodów:  ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

Miejsce zawodów:  Stara Wiśniewka 108a, 77-411 Stara Wiśniewka 

Data: 09.10.2022    

Halowe: ☐  

  

 

Otwarte: X  

II.  ORGANIZATOR  

Nazwa:  Stajnia MGT Horses    

 

Adres:  Stara Wiśniewka 108a, 77-411 Stara Wiśniewka 

Telefon:        48500085223 

E-mail:         martatrofimow@onet.pl    

Biuro zawodów:  NA MIEJSCU 

 

III. OSOBY OFICJALNE  

  

  

  

  

  

 

Sędzia Główny:  NATALIA CEGIEŁKA  

 

Gospodarz toru:  

 

NATALIA CEGIEŁKA  



 

 

Obsługa medyczna:   OSP Zakrzewo 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE  

Arena konkursowa: wymiar:  70 x 40 m, podłoże: piaszczyste 

Rozprężalnia:  wymiar:   70 x 40m, podłoże: trawiaste  

  

Dodatkowe informacje:  

   

  

V.  ZGŁOSZENIA  

Termin zgłoszeń:  07.10.2022  

Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń:  

Zgłoszenia na zawody przez panel www.zawodykonne.com  

Trofimow Marta tel. 500085223  

  

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dotyczy zawodników i 

koni).  

2. Wymagane aktualne badania zawodników i koni.  

3. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 

właściciel konia)  

  

  

VII. PROGRAM ZAWODÓW, NAGRODY  

Rozpoczęcie zawodów godz: 11:30  

1T Konkurs Debiuty do 30 cm – dokładności Art. 238.1.1 (dopuszczalna jest pomoc trenera/luzaka – 
młode konie i początkujący jeźdźcy do lat 15)  

2T Konkurs Mini LL do 50 cm – dokładności Art. 238.1.1 (dopuszczalna jest pomoc trenera/luzaka – młode 
konie i początkujący jeźdźcy)  
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3T Konkurs mini LL do 70 cm  -  z trafieniem w normę czasu (PL-regul.B dod. S1) 

4T Konkurs LL do 90 cm – z trafieniem w normę czasu (PL-regul. B dod. S1) 

5T Konkurs L do 100cm – Wzrastającego stopnia trudności (art. 269 i 270)                                                  

   

 NARODY:  

 Nagrody: - W konkursie „Debiuty” oraz „mini LL 50cm” - upominek dla każdego zawodnika.   

W pozostałych konkursach - flots dla 8 najlepszych par, puchary i nagrody rzeczowe dla miejsc I- 
III  

  

Godzina rozpoczęcia zawodów może ulec zmianie po zapoznaniu się z listą zgłoszeń.  

  

VIII. OPŁATY  

Opłaty:  

Konkurs „DEBIUTY” – 30 zł za start  

Konkurs „Mini LL 50 cm” – 30 zł za startt 

Pozostałe – 50 zł za start  

Sposób i warunki płatności:  

Płatność na miejscu w biurze zawodów  

  

  

  

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Wyżywienie na miejscu, gry i zabawy dla najmłodszych, po zawodach rozegrane zostaną 

Hubertusowe pogonie za lisem  

I.  Gonitwa mała – dzieci i młodzież do lat 15 (pogoń rozgrywana w kłusie) 

II. Gonitwa duża  – młodzież oraz dorośli  

  

 X.  PARTNERZY, SPONSORZY  



Np. informacje dotyczące partnerów, sponsorów, loga, itp.  

  

 

XI. 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 dobrostan konia jest 

najważniejszy.  

Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być 

podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.  

1. 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.  

2. 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. Zawody nie mogą 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.  

3. 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.  

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 

koniem.  

 

  

  

  



  


