
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOZYCJE 
 

Amatorskie Opolskie Talenty Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 
 

Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn Koźle przy Stadninie koni „Na Wyspie” 
 Kędzierzyn-Koźle 

 
 1 października 2022 

 

 
OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU 

Z COVID-19.  
Organizator powoła koordynatora (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w dniu rozgrywania zawodów) 

nadzorującego system bezpieczeństwa 
 

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” Kędzierzyn-Koźle przy Stadninie koni „Na Wyspie” 
Kędzierzyn-Koźle 
 

Termin zawodów: 1 październik 2022  
Termin zgłoszeń:  30 września 2022 (piątek} do godz. 15:00   
Zgłoszenia tylko przez portal :  https://zawodykonne.com/    
Miejsce zawodów: Wyspa 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  

 
1. Uczestnicy:  

W konkursach amatorskich - obowiązuje ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób 

niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

  

             Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę  

             przed rozpoczęciem danego konkursu w biurze zawodów. 

 
 
 
 
 
 



 
Komisja sędziowska: 

 

Prowadzący konkursy: Izabela Bek-Kaczkowska 

Komisarz zawodów: Nikodem Fait 

Koordynator systemu 
bezpieczeństwa 

Robert Wencel 

Dyrektor zawodów  Paweł Marcinkowski tel: 726005556 

Obsługa fotokomórki: Kamil Kaczkowski 

 
 
 
 
Warunki techniczne: 
plac konkursowy –   70x50 
rozprężalnia – 70x20 
 
Boksy są dostępne w ilości ograniczonej  – 25 boksów.  
Od piątku, od 17.00 – 150 PLN, sobota 100 PLN 
Decyduje kolejność zgłoszeń – informacje i zapisy -  Paweł Marcinkowski, Tel: 726 005 556 

 
  Dyrektor zawodów /Biuro Zawodów –  Paweł Marcinkowski, 
             Obsługa medyczna – Life-ratownictwo 
 

2. Program zawodów: 
 
Sobota 17 września  2022 
                                
Konkurs nr 1, Towarzyski, dokładności, wys. 50 cm (art.238.1.1)  
Konkurs nr 2, Towarzyski, dokładności, wys. 60 cm (art.238.1.1)  
Konkurs nr 3, Towarzyski, zwykły, wys. 70 cm 
Konkurs nr 4, Towarzyski, zwykły, wys. 80 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 5, Towarzyski LL, zwykły, wys. 90 cm (art.238.2.1)  
Konkurs nr 6, Towarzyski  L,  zwykły, wys. 100cm (art. 274.1.5.3)  
 
 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 

będą w piątek o godz: 17.00 na stronie https://zawodykonne.com/ 

      

 

3. Opłaty:  
Startowa –180 PLN (dwa przejazdy) 
Za każdy dodatkowy przejazd – 70 zł  

 
Płatność na miejscu w biurze zawodów 
Prosimy o nie przesyłanie pieniędzy na konto, oraz nie przesyłanie wpisowego BLIKIEM.  

 
4. Nagrody 

 

Łączna wartość nagród pieniężnych i rzeczowych – 6650 PLN 
W tym nagrody finansowe 2150 tyś zł , rzeczowe o wartości 4500 tyś zł 

https://zawodykonne.com/


 
Konkurs nr 1, Towarzyskie, dokładności, wys. 50 cm (art.238.1.1) 
Puchary za każdy bezbłędny przejazd , Floot’s – dla wszystkich uczestników, (upominek dla wszystkich 
uczestników dekoracji) 
 
Konkurs nr 2, Towarzyskie, dokładności, wys. 60 cm (art.238.1.1)  
Puchary za każdy bezbłędny przejazd,  Floot’s - wszystkich uczestników, (upominek dla wszystkich 
uczestników dekoracji) 
 
 
Konkurs nr 3, Towarzyski, zwykły, wys. 70 cm (Aneks nr 5 Reg. B PZJ) 
PUCHARY od 1- 6 miejsca ,  
Nagrody pieniężne 150,100,50 PLN  oraz nagrody rzeczowe od 1 do 6 miejsca  
Floot’s, - wszystkich uczestników, upominek dla wszystkich uczestników dekoracji 
** Nagroda dla trenera zajętych od 1-6 miejsca  
 
Konkurs nr 4, Towarzyski, zwykły, wys. 80 cm (art.238.2.1) 
 
PUCHARY od 1- 6 miejsca , 
 Nagrody pieniężne 200,150,100 PLN, oraz nagrody rzeczowe od 1 do 6 miejsca 
Floot’s, - wszystkich uczestników, upominek dla wszystkich uczestników dekoracji 
** Nagroda dla trenera zajętych od 1-6 miejsca  
 
Konkurs nr 5, Klasa LL, zwykły, wys. 90 cm (art.238.2.1) 
 
PUCHARY od 1- 6 miejsca, 
Nagrody pieniężne 250,200,150 PLN, oraz nagrody rzeczowe od 1 do 6 miejsca 
Floot’s - wszystkich uczestników, upominek dla wszystkich uczestników dekoracji 
** Nagroda dla trenera zajętych od 1-6 miejsca  
 
Konkurs nr 6, klasa L,  zwykły, wys. 100cm (art. 274.1.5.3) 
 
PUCHARY od 1- 6 miejsca  
Floot’s -  wszystkich uczestników, upominek dla wszystkich uczestników dekoracji 
Nagrody pieniężne 300,250,200, oraz nagrody rzeczowe od 1 do 6 miejsca 
** Nagroda dla trenera zajętych od 1-6 miejsca  
 
      Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród: 

 do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce 

 od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2. 

 od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3. 

 od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-3 
 
** nagrody pieniężne do odebrania w biurze zawodów po danym konkursie 
 
 

5. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering. 
              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w  

              trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach Organizator zastrzega sobie prawo do    
              korekt w programie zawodów. 

 
 

http://74.1.5.3/?fbclid=IwAR2Sx3Motf3afe2MXbamTUdhcYanNquCAbHMnk9Dv0R5B8LaNpACI9phYgA


 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, 

kucia oraz transportu. 

II. 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. 

III. 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 podroży 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

ORGANIZATOR  

Paweł Marcinkowski       


