
 

 

 

PROPOZYCJE  

REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

pod patronatem JM REKTORA prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego 

 

1. Organizator :           AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 

aoj.zut.edu.pl 

Patronat honorowy :  JM REKTOR  – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

2. Termin zawodów: 25.04.2015 (sobota) 

3. Miejsce zawodów: Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT, ul. Junacka 21-25, 71-494 Szczecin Osów 

4. Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ i OZJ i zawodnicy niezrzeszeni 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: piątek, 24.04.2015 do godz. 16,00 

 e-mail : zofjez@wp.pl , telefon: 505 109 977 

 Nr fax: 91 3177 963 

 Kontakt do organizatora: 607 500 824 – Robert Palacz 

UWAGA: zgłoszenia po terminie opłata x 2.  

Zmiany na listach startowych w dniu zawodów 20 zł/szt. (nie dotyczy skreśleń). 

6. Podłoże: Parcours piaszczysty, rozprężalnia trawiasto-piaszczysta 

7. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ. 

8. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą 

dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w konkursach ZR. Zawodników bez 

licencji (niezarejestrowanych) w konkursach towarzyskich obowiązują: aktualne badania 

lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych. W przypadku koni w konkursach towarzyskich wymagany jest minimum 

paszport konia z aktualnymi szczepieniami. 

9. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2015 – koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do 

klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego 

startu w jednym konkursie. 
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Komisja sędziowska:  

Sędzia Główny: Zofia Halina Jezierska 

Sędzia WZJ: Jacek Jezierski 

Sędzia :  Natasza Wolska 

Sędzia:  Olga Petryszak 

Komisarz: rotacja sędziów 

Gospodarz toru/ Sędzia stylu:  Daniel Miechowicz 

10. Opłaty: 

a) wpisowe -  65 zł od zawodnika 

b) startowe, od każdego startu konia: 

Mini LL LL L L lic. P N 

20 zł 25 zł 25 zł 30 zł 30 zł 35 zł 

11. Nagrody:   

a) Pula nagród: 1 950,00 zł 

b) Podział nagród: 

Klasa I II III IV V VI 

Mini LL - - - - - - 

LL - - - - - - 

L - - -  - - 

P 250,0 200,0 150,0 50,0 50,0 50,0 

N 450,0 350,0 250,0 50,0 50,0 50,0 
 

c) Warunkiem wypłaty nagród finansowych w danym konkursie jest start co najmniej 7 koni, 

d) W klasie mini LL flot’s dla koni oraz nagrody rzeczowe dla zawodników, (za I, II i III miejsce), 

e) W klasie LL  flot’s dla koni oraz nagrody rzeczowe dla zawodników, (za I, II i III miejsce), 

f) W klasie L flot’s dla koni oraz puchary (za I, II i III miejsce) i nagrody rzeczowe, 

g) W klasach P, N,  dla wszystkich nagrodzonych osób flot`s oraz dla trzech pierwszych miejsc 

puchary. 

12. Program Zawodów  

Sobota 25.04.2015 Odprawa techniczna godz.: 8.30. Rozpoczęcie konkursów godz.: 9.00 

Konkurs nr 1: towarzyski mini LL dokładności; art. 238.1.1 

konkurs nr 2: towarzyski klasy LL z trafieniem w normę czasu (Dod. S 1 do Reg) 

konkurs nr 3: klasy L egzaminacyjny 

konkurs nr 4: klasy L dwufazowy; art. 274.5.3 

konkurs nr 5: klasy P zwykły, wys. 110 cm; art.238.2.1 

konkurs nr 6: klasy N zwykły o wzrastającym stopniu trudności z jokerem; art.269. 

UWAGA: Konkursy odbędą się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 7 koni. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, jak i odwołania zawodów 

z powodu złej pogody. 



 

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, i inne zdarzenia losowe 

zarówno w trakcie trwania zawodów jak w czasie transportu na zawody i z zawodów. 

15.  Propozycje zatwierdzone przez Zachodniopomorski Związek Jeździecki w dniu 10 04 2015.  

Małgorzata Szkudlarek, Przewodniczący KS ZZJ 

 

Kodeks Postępowania z Koniem 

 

 

1. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że 

wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać 

zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości,  

że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być 

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym. 

2. 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. 

3. 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 medycznej. 

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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

ewentualnie eutanazji. 

6. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 



 

 

 

SPONSORZY   

 
 

JM REKTOR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki. 

 

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Patronat Medialny 
 

 

 


