
 

 

 

 
 

Propozycje 

XIV Ogólnopolskich, z udziałem zawodników zagranicznych,  

 Zawodów  Konnych w  Skokach  przez  Przeszkody (CSN)  

ZAGÓRÓW 22-24.08.2014 r. 

Pod Honorowym Patronatem Wicepremiera Janusza Piechocińskiego 

 i Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka 
(poniżej propozycje dodatkowych konkursów w ramach ZR) 

 
1. Organizator:  Klub Jeździecki Zagórów 

2. Termin:   22-24.08.2014 r. 

3. Miejsce:   Kościołków  k/Zagórowa, powiat Słupca 

4. Adres organizatora: K.J. Zagórów,  62-410 Zagórów,  ul. Duży Rynek 12,  

      tel./fax. 63 - 27 61 304   lub tel. kontaktowy: 

      Stanisław Figlerowicz – 506 130 794 

      e-mail: kjzagorow@gmail.com 

5. Zebranie techniczne:  22-24.08.2014 r. (na Trybunie Sędziowskiej)  godz. 7:30 

       konkursy kl. C i CC  - godz. 12.30 

6. Komisja sędziowska:  

Sędzia Główny: Stanisław Helak  

Sędzia: Anna Stanek   

Komisarz: Wiesław Pluskota, Lidia Perek 

Gospodarz toru: Szymon Tarant 

 

Asystent Gospodarza toru: Robert Bartkowiak  

7. Sprawy weterynaryjne:      Powiatowy lekarz weterynarii: J. Ziemniarski, tel. 63-244 52 84 

Lekarz weterynarii zawodów: R. Grundwald,  tel. 602 231 314 

8. Warunki techniczne: parkur - podłoże trawiaste  (100m x 55m) 

                                      rozprężalnia – nowe podłoże piaszczyste   (80m x   65m) 

 

9.   Dokumentacja zawodników i klubów według Regulaminu PZJ i WZJ. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów .      

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody,  wypadki, kradzieże  

      i zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów.                                                                                                                                                       
12. Istnieje obowiązek zamykania koni przebywających w boksach na noc. Zawodnicy lub 

      właściciele koni, którzy celowo zostawią otwarte drzwi od boksu lub przegrodzone linką  

      albo pasem gumowym mogą podlegać  karze  finansowej do  500 zł i odpowiedzialności  

      cywilnej za szkody wyrządzone  przez konia, który opuści boks.  

13. Termin zgłoszeń ostatecznych upływa 18.08.2014 r. ,  

      UWAGA!!! Ostateczna rezerwacja boksów do 18.08.2014.  

      Zgłoszenia wyłącznie na piśmie – listownie, faksem lub mailem na adres organizatora.  

14. Opłaty: Zawody Ogólnopolskie (C, CC), opłata wpisowa – 100 zł, opłata startowa – 1%          

      puli nagród w konkursie; opłata antydopingowa – 15 zł od konia.      

15. Opłata za boks 250 zł za całe zawody. 

      Boksy będą przygotowane  21.08.2014 r. od godz.14:00, pod warunkiem dokonania wpłaty  

      na konto i przesłanie potwierdzenia faksem, e-mail:kjzagorow@gmail.com lub na adres  

      organizatora do 18.08.2014 r., w przeciwnym razie organizator nie  zapewnia boksów dla koni. 

 

KLUB JEŹDZIECKI ZAGÓRÓW:  BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY 

Nr konta 02 8542 0001 0021 9444 0271 4173 

 

 

16. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników i ekip 



17. Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł.. 

18. Zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu listy) za zgodą Sędziego Głównego- 20 zł. 

19. Sprawy socjalne 

 Wyżywienie na koszt zawodników –Sala Biesiadna „Przy Stajni” i  bary na terenie 

zawodów. 

 Na terenie zawodów będą bezpłatne  prysznice dla zawodników i ekip. 

 Przyłącze do prądu 100 zł/całe zawody (prosimy zaznaczyć na zgłoszeniu). 

Adresy hoteli: 

1. Hotel OSKAR Osiecza 41, Sławsk ( 18 km od Zagórowa). Tel. 63-241 06 07 

2. Zajazd KMIEĆ, Wilczna k/Słupcy ( 13 km ). Tel. 63-277 20 33, 509 624 184 

3. Hotel Ląd (5 km ). Tel. 61-854 13 98, 63-276 33 07 

4. Hotel CENTRUM Słupca( 15 km). Tel. 63-274 33 03 

5. Hotel ANNA Rzgów (10 km ). Tel. 63-274 53 13     

6. Hotel w Ciążeniu ( 6 km ). Tel. 63-276 41 24 

 

20. Program zawodów Ogólnopolskich – CSN 

 

22.08.2014 r. (piątek)  

godz. 8.00 Konkursy klas L, P, N w ramach ZR (osobne propozycje) 

godz. 15.00 Konkurs nr 1 kl. C - dwufazowy  Art.274.5.3 (130cm) 

Konkurs nr 2 kl. CC – zwykły Art.238.2.1 (140cm) 

23.08.2014 r. (sobota) 

godz. 8.00 Konkursy klas L, P, N w ramach ZR (osobne propozycje) 

godz. 15.00 Konkurs nr 3 kl. C - zwykły, Art.238.2.1 (130cm) 

Konkurs nr 4 kl. CC – dwufazowy , Art. 274.5.5 (140cm) 

24.08.2014 r. (niedziela) 

Godz.8.00 Konkursy klas L,P,N w ramach ZR (osobne propozycje) 

Godz. 15.00 Konkurs nr 5 kl. C  - Finał Małej Rundy – dwufazowy, Art. 274.5.3.(135cm)      

Konkurs nr 6 kl. CC  – GRAND PRIX  - zwykły z rozgrywką Art. 238.2.2 (145 

cm) – każdy zawodnik może startować na maksymalnie 2 koniach 

Konkurs nr 7 N  – kolejnych eliminacji (równoległy), Art. 272 (125 cm) –  

kwalifikacje do konkursu i dobór w pary według wyników konkursu nr 6R 

 

21. Pula nagród pieniężnych i rzeczowych wynosi min. 54.000zł. - nagrody finansowe 48.000zł 

– w ZR nagrody rzeczowe wartości około 6.000zł (oddzielne propozycje)  

Wszelkie wypłacane nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%, tj. zgodnie  

z przepisami obowiązującymi na terytorium RP. 

Przy małej ilości startujących koni ( poniżej 20 ) w konkursach ogólnopolskich a w konkursie GP ( 

poniżej 15 koni) organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagród o 50%. 

 

Piątek I II III IV V VI VII VIII do 25% razem 

1.  C 1 200 zł 1 000 zł 700 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 50 zł 50 zł 4 100 zł 

2.  CC 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 600 zł 400 zł 200 zł 150 zł 100 zł 100 zł 6 050 zł 

Sobota           

3.  C 1 200 zł 1 000 zł 700 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 50 zł 50 zł 4 100 zł 

4.  CC 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 600 zł 400 zł 200 zł 150 zł 100 zł 100 zł 6 050 zł 

Niedziela           

5.  C (FMR) 2 500 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 100 zł 8 200 zł 

6.  CC (GP) 6 000 zł 4000 zł 2 000 zł 1 500 zł 1 000 zł 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 16 300 zł 

7 . N 1 200 zł 1 000 zł 500 zł 500 zł      3 200 zł 

      Razem w CSN - 48 000 zł   

 

 

          Organizatorzy  

KJ Zagórów 

 



       

 

 
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. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

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

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

transportu. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

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 

obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 

 


