
 

                  
 

 
 
 
                                                                                   

Starosta Zgorzelecki, Wójt Gminy Zgorzelec,  
Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe 

„Na koń” w Łagowie oraz Leroy Merlin 
serdecznie zapraszają na jubileuszową edycję 

 
 

MISTRZOSTWA POWIATU ZGORZELECKIEGO  
Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody 

z Udziałem Osób Zagranicznych– X edycja 

 
Organizatorzy: Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Na koń” w Łagowie 

Starosta Zgorzelecki, Wójt Gminy Zgorzelec, market Leroy Merlin 
Miejsce: Łagów k/ Zgorzelca (teren obok Ł.O.Ś) 

Termin: 
 

27.09.2014,    godz. 9:00 
Biuro zawodów czynne od godz. 8.00 

Zgłoszenia: 
 

Do dnia 22.09.2014, godz. 20:00 
do Pana Romana Opieli na adres e-mail: r.opiela@interia.pl    
tel.  608- 578- 099 

Uczestnicy: 
 

Kluby i Sekcje PZJ, zawodnicy niezrzeszeni, goście z Czech i Niemiec 
Mistrzem powiatu Zgorzeleckiego może zostać osoba zamieszkała na terenie 
powiatu. 

Sędzia Główny:           Krzysztof Ksztoń      
Sędziowie:         Anna Krzesiewicz; Ivetta Górzańska; Sylwia Skorek 

Gospodarz toru:              Jacek Pękalski 
Dyrektor zawodów:   Marian Matyjasik 
Lekarz weterynarii:   Jan Żurowski 

 

Program Zawodów: 
 
Zawody 
towarzyskie (1,2): 
 
 
Zawody regionalne 
(3-7):  

 

1. Konkurs „debiuty” 40-60 cm koperty /stacjonaty, z niespodzianką* 
Konkurs zwykły (art. 238.2.1) 

 
2. Konkurs LL 80-90 cm 

            Konkurs z trafieniem w normę czasu  
 
3. MISTRZOSTWA POWIATU ZGORZELECKIEGO L 100 cm  

Konkurs do pierwszego błędu z limitem czasu  (art. 266.5.2) 
 

     4.   Konkurs licencyjny  z oceną stylu jeźdźca 
            – sędzia licencyjny – Pan Jacek Pękalski 
 

     5.   Konkurs P 110 cm  
Konkurs dwufazowy ( I faza dokładności, II faza zwykły art. 274.5.2) 
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6. Konkurs N 120 cm  
Konkurs o wzrastającym stopniu trudności (art. 269.5) 
 

7. Konkurs Barier  
Konkurs art. 262.3 
 

* dodatkowe zadanie specjalne do wykonania 

 
Rodzaj podłoża: 

 
Parkur i rozprężania –podłoże trawiaste 

Wpisowe: 30 PLN za każdy start  (lub 8 EURO)  
 

 Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze zawodów na min.  
1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

 

Listy startowe:  Listy będą widoczne na stronie: www.nakonwlagowie.pl  i   
www.elecso.pl/uslugi/sporty-konne/  najpóźniej 26.09.2014 od godz. 20.00 

Sprawy  
organizacyjne: 

 
 Zgłoszenia powinny zawierać  nr PZJ konia, imię i nazwisko i nr PZJ zawodnika oraz nr 

konkursu.  
 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów:  opłata 20 zł. 
 Organizator nie zapewnia boksów dla koni. 
 Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania weterynaryjne 

koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startów! 
 Obowiązuje zgoda od lekarza na start zawodnika, także w konkursach towarzyskich!   
 Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start w 

zawodach. 
 Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie 

prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask, toczek) 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas 

zawodów.  
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów, a w przypadku 

niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów lub 
ograniczenia puli nagród finansowych.  

 

 

Uwaga! Z okazji jubileuszowej, dziesiątej edycji zawodów wśród 

zawodników i publiczności rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody!  
 
 

Konkurs Planowane nagrody dla zwycięzców 

1. Debiuty 40-60 cm Flot’s i atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca 1-10 

2. LL – 90 cm Flot’s i atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca 1-5 

3. L – 100 cm Flot’s i atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca 1-5, 
osobna nagroda i puchar dla MISTRZA POWIATU ZGORZELCEKIEGO 

    5. P – 110 cm Nagrody finansowe za miejsca 1-5 (I-200 zł, II- 150 zł, III-100 zł, IV-80 zł, V-50 zł)  

    6. N – 120 cm Nagrody finansowe za miejsca 1-3 (I-300 zł, II-250 zł, III-200 zł) 

     7. Bariery 500 zł + kwota zebrana wśród publiczności 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH ZAWODACH !  
PRZYJAZNA ATMOSFERA I ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ ! 

http://www.nakonwlagowie.pl/


 

                  
 

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 dobro konia jest najważniejsze.  
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podpor ządkowane 
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.  
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, staranneg o 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 z awodów. 
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.  

Aleksandra Kozak, Anna Krzesiewicz 

Łagów, 20-08-2014 


