
 

Towarzyskie i Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody 

Elbląg, 18.06.2016 

 
1. Ranga: Zawody towarzyskie i zawody regionalne. 

2. Organizator: Fundacja „Końskie Zdrowie” 

3. Kontakt do organizatora: fkz@softel.com.pl 

4. Miejsce zawodów: Fundacja „Końskie Zdrowie” 

                                      82-300 Elbląg, ul. Okólnik 4 

5. Parkur – podłoże piaszczyste, rozprężalnia – podłoże trawiaste. 

Uwaga! W razie niepogody zawody zostaną zostaną  odwołane. 

6. Osoby oficjalne: 

Sędzia główny – Janusz Michalski 

Sędzia – Ewa Obrycka - Błaut 

Dyrektor Zawodów – Zygmunt Obrycki 

Lek. Weterynarii – Anna Straszak 

7. Termin zawodów: 18.06.2016 (sobota) 

8. Termin zgłoszeń: 17.06.2016 do godz. 20:00 (piątek). 

9. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w WMZJ i PZJ oraz niezrzeszeni z ważnymi 

badaniami lekarskimi. 
10. Konie z paszportem PZHK i aktualnymi szczepieniami. 

11. Zgłoszenia na adres mailowy: fkz@softel.com.pl (w tytule prosimy wpisać zawody) lub 

506 377 759 

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: imię konia, imię, nazwisko, nazwę konkursu, 

informacje o przynależności klubowej, tel. kontaktowy. W przypadku zgłaszania kucy, 

również prosimy o taką informację w zgłoszeniu. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane 

pod uwagę. 

12. Program zawodów: 

godzina 10.00 – otwarcie Biura Zawodów, sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat, 

godzina 11.00 – rozpoczęcie konkursów. 

KONKURSY 1,2,3 ODBYWAJĄ SIĘ JAKO TOWARZYSKIE, 

1. Debiuty – tor przeszkód składający się z drągów w stępie i kłusie.  (konkurs odbędzie się 

tylko jeśli zgłosi się dziesięciu lub więcej zawodników) 

2. Klasa mini LL dokładności (wysokość do 60cm). 

3. Klasa LL z trafieniem w normę czasu (wysokość do 80cm). 

4. Klasa L zwykła (wysokość do 100cm). 

5. Klasa P zwykła bez rozgrywki (wysokość do 110cm). 

 

13. Wymagana dokumentacja: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda 

rodziców/opiekunów na start. 
 

14. Nagrody: 

- floot’s dla pięciu najlepszych zawodników konkursu, 

- puchary dla zwycięzców, 

- atrakcyjne nagrody rzeczowe, lub finansowe w konkursach 

 

15. Opłaty konkursowe: wpisowe 100 zł od konia za całe zawody, przejazd w konkursie 

Debiuty zwolniony z opłat 

16. Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w 

wysokości 300 zł. 

mailto:fkz@softel.com.pl


 

17. Zalecane ubezpieczanie koni. Ubezpieczenie jeźdźców obowiązkowe. 

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

wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 

 

 

NAGRODY 

Miejsce 
DEBIUT

Y 
MINI LL LL L P 

1 

rzeczowe rzeczowe rzeczowe 

400 500 

2 300 400 

3 200 300 

Suma 
  

Nagrody rzeczowe 
900 1200 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY! 

Fundacja „Końskie Zdrowie” 

 

 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 



 

IV. 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. 

V. 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. 

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

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


