
                                                                                     
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY TURZYN 12.07.2014

1. Organizator : Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej „Dąb” Turzyn, 
                              KJ „Sokół” Damasławek

2. Miejsce zawodów : Stajnia Turzyn, Turzyn 2, 89-240 Kcynia

3. Termin zawodów : 25.07.2014r.(PIĄTEK), planowana godz. rozpoczęcia : 9.00

4. Zgłoszenia : wyłącznie na piśmie do dnia 23.07.2014 do godz. 18.00,  
                           e-mail : cheval-tech.zapisy@o2.pl lub przez www.cheval-tech.pl

            Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata, zmiany na listach startowych po ich 
opublikowaniu 30 zł – nie dotyczy skreśleń
 
      5. Osoby Oficjalne : 
          - Komisja Sędziowska : 
                            - Przewodniczący – Jarosław Lewandowski
                            - Sędziowie – Katarzyna Meger, Anna Kierzek, Jan Korczyński,
-                                                 Natalia Gaszyńska – Bąk

     - sędzia kwalifikator - Krzysztof Kierzek
          - Gospodarz toru – Krzysztof Kierzek
          - Lekarz weterynarii – Maciej Kujawski 696 479 395
          - Sprawy organizacyjne – Krzysztof Połczyński 503 063 396
                                                      - Zofia Połczyńska 516 180 872

6. Obsługa komputerowa zawodów i nagłośnienie : Cheval – tech

7. Program zawodów   :

 - konkurs nr 1 kl. mini LL do 70 cm (towarzyski) – dokładności bez rozgrywki

 - konkurs nr 2 kl. LL do 90 cm (towarzyski)– dokładności bez rozgrywki

 - konkurs nr 3 kl. L do 100 cm (towarzyski)– dokładności bez rozgrywki

 - konkurs nr 4 kl. L do 100 cm  - LICENCYJNY

 - konkurs nr 5 kl. P do 110 cm – zwykły – art.238.2.1

 - konkurs nr 6 kl. N do 120 cm – zwykły – art. 238.2.1

 - konkurs nr 7 kl. N1 do 125 cm – dwufazowy – art. 274.5.3

 - konkurs nr 8 kl. C do 130 cm – dwufazowy – art. 274.5.3
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W konkursach dokładności bez rozgrywki klasy mini LL, LL i L  duży koń w wieku od 6 lat 
może startować trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady dwukrotnego startu w 
konkursie i maksymalnie 7 razy w ciągu 3 dni (Regulamin B 2012 art. 5 pkt. 4).

8. Opłaty : 
Całkowita opłata (wpisowe + startowe) za jednego konia, bez względu na ilość startów 
wynosi 120 zł.
Opłat należy dokonywać przed startem w budce sędziowskiej.

9. Nagrody : 
Organizator przewiduje floot’s dla 25% startujących w każdym konkursie, nagrody 
honorowe, nagrody rzeczowe lub pieniężne za pierwsze trzy miejsca wg tabeli : 

Konkurs
Miejsce

mini
LL

LL L P N N1 C

I Nagroda 
rzeczowa

Nagroda 
rzeczowa

Nagroda
rzeczowa

300 zł 400 zł 400 zł 600 zł

II Nagroda 
rzeczowa

Nagroda 
rzeczowa

Nagroda
rzeczowa

200 zł 250 zł 250 zł 400 zł

III Nagroda 
rzeczowa

Nagroda 
rzeczowa

Nagroda 
rzeczowa

100 zł 150 zł 150 zł 200 zł

Razem
w konkursie

- - - 600 zł 800 zł 800 zł 1200 zł

W trakcie Zawodów Regionalnych zostanie przeprowadzony
Młodzieżowy Puchar Equipe.

Zasady rozgrywania Pucharu są ujęte w osobnych propozycjach.

    10.  Sprawy organizacyjne : 
          
           - Warunki techniczne : parkur - podłoże piaszczyste – piasek kwarcowy z włókniną,  
rozprężalnia – podłoże piaszczyste.

           - Wymagana dokumentacja koni i zawodników zgodna z przepisami i 
regulaminem PZJ.  W konkursach kl. mini LL, LL i L możliwość startu mają zawodnicy 
amatorzy bez rejestracji w WZJ oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania 
sportowo - lekarskie zawodników, ubezpieczenie NNW oraz zgoda na start rodziców lub 
prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.

           - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 
mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

           - Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od 
innych zdarzeń losowych. 

           - Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

           - Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie trwania zawodów.



Młodzieżowy Puchar EQUIPE
Turzyn 2014

W trakcie Zawodów Regionalnych w Turzynie przeprowadzony zostanie
Młodzieżowy Puchar Equipe  - o Nagrodę Włoskiej Firmy Equipe – siodło skokowe.

1. Uczestnictwo :
W Pucharze Equipe mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku do 21 lat, tj. dzieci, juniorzy 
młodsi, juniorzy i młodzi jeźdźcy. 
Chęć uczestnictwa trzeba zaznaczyć na zgłoszeniu.

Konkursy Eliminacyjne i Konkurs Finałowy odbywają się w ramach Zawodów 
Regionalnych, zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ.

2. Termin i miejsce :
Punkty rankingowe do Pucharu Equipe można zdobywać w czterech Konkursach 
Eliminacyjnych –  kl. P i N, rozgrywanych podczas Zawodów Regionalnych w Turzynie w 
dniach 12. i 25.07.2014, oraz w Konkursie Finałowym kl. P1/N, który odbędzie się w dniu 
23.08.2014.

Konkurs Finałowy zostanie rozegrany jako oddzielny konkurs dwu nawrotowy, na 
zasadach konkursu zwykłego, tylko dla zawodników biorących udział w Pucharze Equipe.

3. Konkursy Eliminacyjne :

Każdy zawodnik może zdobywać punkty rankingowe na maksymalnie dwóch koniach.

W przypadku startu na dwóch koniach, do rankingu liczy się tylko jeden najlepszy wynik 
uzyskany przez zawodnika w danym konkursie.

W przypadku startu w konkursach P i N na większej liczbie koni, należy zaznaczyć na 
zgłoszeniu konie, na których zawodnik bierze udział w Pucharze Equipe.

Do rankingu Pucharu Equipe są brane pod uwagę maksymalnie trzy najlepsze wyniki 
zawodnika w przypadku startu we wszystkich Konkursach Eliminacyjnych, 
zawsze tylko jeden lepszy wynik z konkursu kl. P i jeden lepszy wynik z konkursu kl. N. 
W przypadku startu w dwóch Konkursach Eliminacyjnych, do rankingu będą się liczyły 
tylko dwa wyniki.  

W Konkursach Eliminacyjnych zawodnicy otrzymują punkty rankingowe w osobnej 
klasyfikacji dla młodzieży w zależności od zajętego miejsca: 

1 – 20 pkt                               6 – 10 pkt                11 i dalej – 1 pkt
2 – 18 pkt                               7 – 8 pkt
3 – 16 pkt                               8 – 6 pkt
4 – 14 pkt                               9 – 4 pkt
5 – 12 pkt                              10 – 2 pkt



4. Konkurs Finałowy :

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Finałowym jest ukończenie jednego Konkursu 
Eliminacyjnego.

W Konkursie Finałowym zawodnik może startować na maksymalnie dwóch koniach, 
do Pucharu Equipe liczy się jeden najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika.

W Konkursie Finałowym zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych 
miejsc w rankingu po Konkursach Eliminacyjnych. 
W przypadku startu na dwóch koniach zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z przepisami 
PZJ, zawodnicy powinni zaznaczyć na którym koniu będą startować jako pierwszym. 

W Konkursie Finałowym punkty rankingowe są przyznawane w zależności od zajętego 
miejsca, wg poniższego klucza :

1 – 50 pkt.         6 – 35pkt.          11 – 20 pkt.          16 – 10 pkt.      21 i dalej – 1 pkt.       
2 – 47 pkt.         7 – 32 pkt.         12 – 18 pkt.          17 – 8 pkt.
3 – 44 pkt.         8 – 29 pkt.         13 – 16 pkt.          18 – 6 pkt.
4 – 41 pkt.         9 – 26 pkt.         14 – 14 pkt.          19 – 4 pkt.
5 – 38 pkt.         10 – 23 pkt.       15 – 12 pkt.          20 – 2 pkt.

5. Końcowa Klasyfikacja

Na końcową klasyfikację w Młodzieżowym Pucharze Equipe składa się suma punktów  
rankingowych maksymalnie z trzech Konkursów Eliminacyjnych i z Konkursu 
Finałowego.

Zwycięża zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów rankingowych.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą ilość punktów 
rankingowych, o kolejności zajmowanych miejsc zadecyduje rozgrywka, przeprowadzona 
na zasadach konkursu zwykłego o wys. przeszkód do 120 cm.

6. Nagrody :

Organizator przewiduje dla zawodników startujących w Konkursie Finałowym :
floots dla uczestników drugiego nawrotu, puchary i nagrody rzeczowe : 
za I miejsce siodło firmy Equipe, za miejsca II i III sprzęt jeździecki firmy Equipe, 
za miejsca IV i V inne nagrody rzeczowe.

Ranking Młodzieżowego Pucharu Equipe będzie zamieszczony w dziale wyniki na stronie 
www.cheval-tech.pl  po każdych zawodach. 



Kodeks postępowania z koniem

1. 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.

2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia 
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia i
transportu.

3.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w 
zawodach. 
Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania 
pomocy.

4.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 podróży powrotnej z zawodów.

5.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, ewentualnej eutanazji.

6. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich 
aspektów współpracy z koniem. 


