
    STAJNIA
JARU YNŻ

85-791 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139
e-mail:stajnia_jaruzyn@wp.pl

P R O P O Z Y C J E
TOWARZYSKICH HALOWYCH

ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
23-24.01.2016 R.

JARUŻYN 2016****

 

1 .Termin zawodów: 23-24.01.2016r.                                         
2. Miejsce zawodów: Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139 

3. Organizator zawodów: Stajnia Jarużyn - Daniel  Zieliński                                          

4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.01.2016r.(czwartek) do godz.20:00 pod 

adres mailowy: z  awody_pama@wp.pl, lub pod nr tel. 885 048 419

Zgłoszenia po terminie – dodatkowa oplata 30 zł 

mailto:stajnia_jaruzyn@wp.pl
mailto:zawody_pama@wp.pl
mailto:zawody_pama@wp.pl


5. Plac konkursowy: hala (podłoże piaszczyste), rozprężalnia: jeżeli warunki 
pozwolą- otwarty plac (piasek z włókniną), w innym przypadku- hala. 
6. W klasie Pierwszy Krok, Drugi Krok, MINI LL,  LL, L i L1 (towarzyskich) 
możliwość startu mają zawodnicy bez rejestracji w WZJ oraz bez odznak 
jeździeckich. Obowiązują aktualne badania lekarskie, zgoda na start od 
rodziców w przypadku osób poniżej 18-stego roku życia, a także ubezpieczenie
NNW. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i 
innych wydarzeń.  

STAJNIA JARUŻYN UDOSTĘPNIA BEZPŁATNIE 

KONIE (duże i kuce) DO STARTÓW W ZAWODACH.

OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny       Aleksandra Widulińska
Gospodarz toru                 Piotr Masłowski                                        
Obsługa komputerowa               firma „PAMA”                                           
Sprawy organizacyjne                Daniel Zieliński 885 048 419

PROGRAM  ZAWODÓW :
    23.01.2016r (sobota GODZ. 11.00)

    
KONKURS nr.1 kl.  Pierwszy Krok  - dokładności (towarzyski) - drążki         

KONKURS nr.2 kl.  Drugi Krok  - dokładności (towarzyski) – wysokość do 30 cm   

KONKURS nr.3 kl.  MINI LL  - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)                     

KONKURS nr.4 kl.  LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)

KONKURS nr.5 kl.  L - zwykły  art.238.2.1 (towarzyski)

KONKURS nr.6 kl.  L1 - dwufazowy  art.274.5.3 (towarzyski)                                      

           

BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE



NAGRODY:

W konkursach  kl. Pierwszy Krok, Drugi Krok, każda startująca para otrzymuje
floot's. 

Miejsce I II III

Puchar
floot's

Puchar
floot's

Puchar
floot's

PIERWSZY KROK Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

DRUGI KROK Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

MINI LL Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

LL Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

L Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

L1 Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

24.01.2016r (niedziela GODZ. 11.00)

KONKURS nr.7 kl.  Pierwszy Krok  - dokładności (towarzyski) - drążki 
        
KONKURS nr.8 kl.  Drugi Krok  - dokładności (towarzyski) – wys do 30 cm

KONKURS nr.9 kl.  MINI LL  - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)                     

KONKURS nr.10 kl.  LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski)

KONKURS nr.11 kl.  L -  dwufazowy  art.274.5.3 (towarzyski)                                     

KONKURS nr.12 kl. L-1 –  zwykły art.238.2.1 (towarzyski)        



                                             NAGRODY:

W konkursach kl. Pierwszy Krok, Drugi Krok, każda startująca para floot's. 

Miejsce I II III

Puchar
floo

Puchar
floo

Puchar
floo

PIERWSZY KROK Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

DRUGI KROK Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

MINI LL Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

 LL Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

L Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

L-1 Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe

OPŁATY: 
Wpisowe od konia :
PIERWSZY KROK, DRUGI KROK,MINI LL, LL, L, L1 - 30 zł
Startowe od przejazdu:
PIERWSZY KROK, DRUGI KROK, MINI LL, LL, L , L1- 30 zł
Istnieje możliwość wynajęcia boksów (liczba miejsca ograniczona). Koszt 
wynajęcia boksu – 70 zł (dwa dni), 40 zł (jeden dzień).
Noclegi: pokoje do wynajęcia na terenie ośrodka – 40 zł / os.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o 
przestrzeganie przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 
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, 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, 
powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży 
powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu 11.01.2016r. – Krzysztof Kierzek
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