
P R O P O Z Y C J E 
ZAWODÓW KONNYCH

 W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
 przy targach 

1. TERMIN: 11.05.2014r  - (niedziela),

2. MIEJSCE:  K-PODR Minikowo, 89-122 Minikowo

3. DYSCYPLINA: skoki przez przeszkody

4. ORGANIZATOR:  K-PODR Minikowo, Cheval-tech 

5. OSOBY OFICJALNE:
• dyrektor zawodów: Krzysztof Kierzek – 501-19-29-79, kierzekk@o2.pl
• sędzia główny: Jarosław Lewandowski
• sędzia: Katarzyna Szczubiał
• sędzia: Anna Kierzek
• sędzia rozprężalni: Jan Korczyński
• gospodarz toru: Krzysztof Kierzek
• obsługa informatyczna: Cheval-tech 

6. ZGŁOSZENIA: Ostateczne zgłoszenia do dnia 09.05.2014
• e-mail:   cheval-tech.zapisy@o2.pl lub  www.cheval-tech.pl (przyjmowane  będą  tylko

zgłoszenia z kompletnymi danymi o koniu i zawodniku)
• Organizatorzy,  ze  względu  na  ramy  czasowe,  przewidują  przyjęcie  ok  60  koni  -  140

startów.
• O przyjęciu konia decyduje kolejność zgłoszeń; 10% koni z puli organizatora.
    

7. WARUNKI TECHNICZNE:
Parkur  (80 x 35) – podłoże trawiaste
Rozprężalnia -  (40 x 50) – podłoże trawiaste
Organizatorzy nie zapewniają boksów dla koni. 

           8. OPŁATY
• opłata  startowa  (płatna  najpóźniej  30  min.  przed  startem  w  biurze  zawodów,  opłata

późniejsza dodatkowo 20%)
• mini LL, LL – 35pln
• L , L1 - 40pln

mailto:cheval-tech.zapisy@o2.pl
http://www.cheval-tech.pl/


    9. PROGRAM (start godzina 9.00)

• Godzina 9:00 - konkurs nr 1 – mini LL (90 cm)– dokładności ART.238.1.1
• Godzina 10:30 - konkurs nr 2  -  LL (100cm)– dokładności z trafieniem w normę czasu

ART.238.1.1
• Godzina 12:30 - konkurs nr 3 – L (100 cm)– dwufazowy ART. 274.5.3
• Godzina  14:00  -  konkurs  nr  4  –  L1  (105  cm)–  GRAND  PRIX MINIKOWA o  puchar

Dyrektora KPODR - zwykły z rozgrywką ART.238.2.2

10. NAGRODY
▪ honorowe – puchary dla pierwszej trójki w konkursie

  - floots dla ok 25% startujących w konkursie
  - derka okolicznościowa dla zwycięskiego konia konkursu GP

11. SPRAWY RÓŻNE
• Zastosowanie mają Przepisy Ogólne PZJ oraz Regulamin Dyscypliny Skoków
• Konie obowiązują aktualne szczepienia przeciwko grypie (wg. Zaleceń FEI/PZJ)
• Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach
• Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie. 
• Wszelkie  informacji  dotyczące  zawodów  (m.in.  listy  zgłoszonych  par,  listy  startowe,

ewentualne zmiany w programie itp.) publikowane będą na www.cheval-tech.pl
• Organizatorzy nie ponoszą 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. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów
• Organizatorzy uprzedzają zawodników o możliwych, znacznych korkach na drodze 

krajowej nr. 10, spowodowanych licznym udziałem publiczności i wystawców w targach 
(zawodach). W związku z powyższym zaleca się możliwie wczesny - max. do godz. 10:00, 
przyjazd na teren zawodów (wyznaczone zostaną osobne parkingi dla koniowozów). 
Organizator nie widzi możliwości opóźniania startów w konkursach ze względu na 
napięty program targów. Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższej sugestii.

L L 200 150 100 450
L 300 200 150 650
L1 500 400 300 1200

2300

http://www.cheval-tech.pl/


Polski Związek Jeździecki  prosi  wszystkie  osoby  zaangażowane  w  jakikolwiek  sposób w 
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, Se 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. 


