
 

 
                                                                                     PIASECZNO 

 

 

 

PROPOZYCJE  ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY – Żabieniec   

 

Puchar Dzieci i Młodzieży  Stajni  EQUUS  Żabieniec 
Puchar Dzieci i Młodzieży o Nagrodę Burmistrza Gminy Piaseczno 

 
Sobota 4.października 2014r. 

 

 
 

ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Polskie Stowarzyszenie HORSEBALL 

 

Pula Nagród 7 900 PLN 
 

 
 

MIEJSCE ZAWODÓW  
 
Stajnia Equus     Piotr Zieliński  694 865 183  zielinski8@o2.pl 
Żabieniec  ul. Główna 48             www.stajniaequus.pl 

 
BIURO ZAWODÓW    Jan Ratajczak  602 648 711 jan.ratajczak@interia.pl 
KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 

SĘDZIA GŁÓWNY   Barbara Galuba 
SĘDZIA     Lidia Chomentowska – Delegat WMZJ,  
SĘDZIA STYLU JEŹDŹCA  Jan Ratajczak 
KOMISARZ ZAWODÓW  Jan Ratajczak  

  GOSPODARZ TORU               Adam Galuba 
SEKRETARIAT, Spiker               Marek Guz 
LEKARZ WETERYNARII  Małgorzata Świderek Baran 
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WARUNKI OGÓLNE 
Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2014 
Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2014 
Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Skokach wydanie PZJ 2014 
 

 

ZAPROSZENI 
Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ. Wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami PZJ.  
 
ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia prosimy wysłać na adres : jan.ratajczak@interia.pl 
Termin przyjmowania zgłoszeń  01.10.2014r  (Środa) do godziny 1700 

 
KOSZTY UDZIAŁU:  ZAWODY  REGIONALNE i TOWARZYSKIE 
  
- Usługa w zakresie udostępnienia obiektu sportowego  
                WPISOWE  „za udział w zawodach” – start pary – Zawody Regionalne i     
                Towarzyskie 100 PLN 
- Usługa  w zakresie zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowej (boks , słoma, siano)
   80 PLN / dzień 
 
STAJNIE BĘDĄ PRZYGOTOWANE  OD 03.10 . GODZ. 16.00  DO 05.10 GODZ. 19.00  
Uwaga - Liczba pomieszczeń dla koni  jest ograniczona –  boksy przydzielone będą w 
kolejności zgłoszeń 
 
Opłaty za udział w zawodach  - w biurze zawodów  
Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów godzinę przed konkursami 
zawodów. 
Uwaga  
Możliwość przyjazdu wcześniej - płatność 50 zł / dzień 
 
SPRAWY WETERYNARYJNE 
Lekarz weterynarii Małgorzata Świderek Baran  tel. 0-604 55 72 02. Konie muszą posiadać 
aktualne badania i szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, bez w/w dokumentów 
konie nie będą wpuszczone na teren zawodów. Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza 
wet. przed stajnią 
 
WARUNKI TECHNICZNE 
Place konkursowe   podłoże piaszczyste  30 x 80 m 
Rozprężalnia   podłoże piaszczyste  25 x 40 m 
 
 
OFEROWANE ŚWIADCZENIA 
Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. 
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PROGRAM ZAWODÓW REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH  

Puchar Dzieci i Młodzieży  Stajni  EQUUS Żabieniec 
Puchar Dzieci i Młodzieży o Nagrodę Burmistrza Gminy Piaseczno 

 

 
                                                                                     PIASECZNO 

 
 
 

Sobota   04.10.2014r  rozpoczęcie godz. ok 900  
 
 

Konkurs nr 1  - towarzyski  - Puchar Dzieci i Młodzieży stajni Equus Żabieniec 
                    Kucy do 130 cm wysokości Art. 273.3.3.2 (A1, B) –dwunawrotowy I nawrót   
                        60cm ; II nawrót 70 cm zwykły - pula nagród 700 zł (300,200,100,50,50) 
 

Konkurs nr 2   – towarzyski – Puchar Dzieci i Młodzieży Stajni Equus Żabieniec 

                        Dużych Koni  dwunawrotowy Art. 273.3.3.2I nawrót 75cm ; II nawrót 80 cm ,     
                        pula nagród 700 zł (300,200,100,50,50)  
 

Konkurs nr 3  - open- towarzyski - Puchar Dzieci i Młodzieży Stajni Equus Żabieniec 

                         Kucy do 147 cm (gr. C, D) Art. 273.3.3.2, dwunawrotowy I nawrót 80cm II  
                         nawrót 85cm, pula nagród 1000 zł (400, 300,200,100) 
 
Konkurs nr 4  - open – towarzyski - Puchar Dzieci i Młodzieży Stajni Equus Żabieniec 
                          Dużych Koni, dwunawrotowy,  Art. 273.3.3.2 I nawrót 90cm ;II nawrót 95cm ,   
                          pula nagród 1000 zł (400,300,200,100) 
 
Konkurs nr 5    
                        Seria A - Licencyjny dla kucy (90 cm) Reg. PZJ 
                        Seria B - licencyjny dla dużych koni Reg. PZJ 
 

Konkurs nr 6   Puchar Dzieci i Młodzieży Stajni Equus Żabieniec dla zawodników z III       

                         Licencją, dwunawrotowy Art. 273.3.3.2 I nawrót 100cm ; II nawrót 110cm ,   
                         pula nagród 1500 zł (500,400,300,200,100) 
 

Konkurs nr 7  Puchar Dzieci i Młodzieży o Nagrodę Burmistrza Gminy Piaseczno    

                          dwunawrotowy Art. 273.3.3.2wysokość I nawrót 115cm II nawrót 120cm  ,  
                          pula nagród 3000 zł (1000,700,500,300,200,100,100,100) 



 
Informację o godzinie startu będzie można uzyskać w dn. 1 października 2014. od godz. 1700 
na  portalach jeździeckich  
 
NAGRODY 
- flots dla 25% uczestników każdego konkursu  
- nagrody finansowe w konkursach1,2,3,4,6,7 - + puchary 
 
 
INFORMACJE RÓŻNE 
Na terenie zawodów będą obecni: lekarz, lekarz weterynarii  
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 
zdarzeń losowych. 
Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie 
możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 
respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również 
przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze 
uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane 
celom komercyjnym. 
Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane 
na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, 
kucia i obrządzania i transportu. 
Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do 
pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia. 
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, 
warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i 
wygody koniom e drodze powrotnej z zawodów. 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 
to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz 
spokojnej starości. 
FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia 
na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 
Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia        .09.2014r  
 


