
 

Program obchodów XVI Hubertusa w Sztumskim Polu 

11.00 – rozpoczęcie, uroczysta odprawa, poszukiwanie lisa 

12.00 – gonitwa hubertowska za lisią kitą 

13.00-16.00 – Zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Starosty Sztumskiego 

18.00 – tradycyjna biesiada hubertowska 

w ciągu dnia: 

 przejażdżki w siodle oraz bryczkami po lesie 

 pokaz jazdy konnej 

 atrakcje dla dzieci 

 stoiska gastronomiczne 
 

Istnieje możliwość uczestnictwa w gonitwie za lisem – prosimy o informację wraz ze zgłoszeniem na 
zawody. Wieczorem zapraszamy na tradycyjną biesiadę hubertowską, pełną muzyki, swojskiego jadła 
i przedniej zabawy (30 PLN/os.). Więcej informacji na www.stajniaiskra.pl lub tel. 512 666 120. 

 

Program VII Towarzyskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody: 

11.30 – sprawdzenie dokumentów i uaktualnienie zapisów w biurze zawodów  

13.00 – rozpoczęcie konkursów: 

1. klasa mini LL dokładność /towarzyski/ 

2. klasa LL trafienia w normę czasu 

3. klasa L zwykły 

4. klasa L1 konkurs szybkości o Puchar Starosty Sztumskiego 

 

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu KJ ISKRA 

Miejsce: Sztumskie Pole (woj. pomorskie), ul. Łąkowa 19 – stadnina koni ISKRA 

Termin: 26.09.2015 r. 

Termin zgłoszeń: do 25.09.2015 r. w formie mailowej: instruktor@stajniaiskra.pl (w zgłoszeniach 

prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych) 

Opłaty: wpisowe 30 PLN/para (w tym ciepły posiłek w ciągu dnia) 

Rezerwacja boksów: Istnieje możliwość rezerwacji boksów dla koni. Decyduje kolejność rezerwacji i 

wniesienie opłaty – 60 PLN na cały dzień trwania zawodów – w tym słoma, siano, owies. 

Lekarz weterynarii: Jerzy Krynicki 

Sekretariat: Jakub Gossa  – tel. 504 025 326 

 



 

Nagrody:  

 wszystkie konie uczestniczące w konkursie dekorowane flots 

 konkurs nr 1 klasy mini LL dokładność /towarzyski/ - nagrody rzeczowe  

 konkurs nr 2 klasa LL trafienia w normę czasu /towarzyski/ - nagrody rzeczowe  

 konkurs nr 3 klasy L zwykły /towarzyski/ - puchary oraz nagrody rzeczowe 

 konkurs nr 4 klasy L1 szybkości /towarzyski/ - puchary oraz nagrody rzeczowe 

 

Sprawy organizacyjne: 

1. Plac konkursowy o podłożu piaszczystym nawilżonym przed zawodami rozprężalnia o podłożu 
piaszczystym oraz trawiastym. Dostępna również hala ujeżdżeniowa.  

2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Organizator będzie pobierał 
kary zgodnie z przepisami PZJ.  

3. Dokumentacja Klubów i koni musi być zgodna z przepisami PZJ.  

4. Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów konie nie będą wpuszczane 
na teren zawodów.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie 
podróży i trwania zawodów. Zawodnicy i właściciele odpowiadają za zniszczenia w stosunku do osób 
trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. 

7. Zaleca się uczestnikom zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.  

8. Reklamacje muszą być składane na piśmie z kaucją w wysokości – 200 zł  

9. PZJ 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. 

10. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym. 

www.stajniaiskra.pl 

 

http://www.stajniaiskra.pl/

