
PROPOZYCJE 

ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 

ZAPRASZAMY NA REGIONALNE I TOWARZYSTKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE         

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

OŚRODEK REKREACJI KONNEJ „POD ANIOŁAMI” MYŚLĘCINEK 

Hipodrom Myślęcinek, ul. Konna 10, 85-674 Bydgoszcz 

1. Organizator: Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” Caritas Diecezji Bydgoskiej, 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek 

tel. kontaktowy: Urszula Żurek – 724 560 016 

 

2. Miejsce: Hipodrom Myślęcinek, ul. Konna 10, 85-674 Bydgoszcz, Myślęcinek 

 

3. Termin zawodów: 21.06.2015 r. 

 

4. Zgłoszenia: do dnia 19.06.2015 r. na stronie: zawody@myslecinek-konie.pl 

Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata. 

 

5. Warunki techniczne: Rozprężalnia 50x100 – podłoże trawiaste; Parkur 90x100 – podłoże 

trawiaste 

 

6. Osoby oficjalne:  
Sędzia Główny: Marta Głuchowska 

Sędzia: Andrzej Lorkowski  

Gospodarz Toru: Piotr Masłowski 

Komisarz: Małgorzata Rutkowska 

Lekarz wet.: Ewa Burdzy  

 

7. Wymagana dokumentacja: zgodna z przepisami i regulaminem PZJ, w konkursie nr 1 i 2 

(towarzyskim) obowiązkowe badania lekarskie, zawodnicy poniżej 18-tego roku życia – 

zgody rodziców, ubezpieczenie NNW 

 

8. Program zawodów: 
Niedziela – 21.06.2015 r. – początek godz. 09:00 

Konkurs nr 1. Mini LL (do 60 cm) dokładności z trafieniem w normę czasu – (towarzyski) 

Konkurs nr 2. LL dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski) 

Konkurs nr 3. L dwufazowy 274.5.2  

Konkurs nr 4. P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem 269. 5 

Konkurs nr 5. N zwykły bez rozgrywki 238.2.1 

 



9. Nagrody: 
We wszystkich konkursach puchary dla zwycięzców i flot’s  

Konkurs nr 1. nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 2. nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 3. nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 4. I-500, II-400, III-300,  IV-200, V-100 

Konkurs nr 5. I-1000, II-500, III-300, IV- 200, V-100 

10. Opłaty : 
Wpisowe – 50zł od konia  

Startowe – Mini LL – 20 zł od przejazdu (bez wpisowego) 

LL – 25zł od przejazdu 

L – 30zł od przejazdu 

P – 35zł od przejazdu 

N – 40zł od przejazdu 

Możliwość wynajęcia boksu – 60zł – za dzień zawodów, ilość ograniczona – rezerwacja: 

Urszula Żurek – 724 560 016 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

12. Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w 

wysokości 200 zł 

13. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy 

skreśleń z listy) 

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów. 

15. Na zawodach obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

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. 

Propozycje zatwierdzone przez            dnia  

 



 

 


