
                                                                   
 

SPORTOWY  KLUB  JEŹDZIECKI „BASKIL” 

z siedzibą w Rzecznej 
 

14 - 400 PASŁĘK   tel. 055 248 10 80 / fax 055 248 10 84, e-mail: hodowla@rzeczna.pl 

-------------------------------------------------------------------------- 
        

Rzeczna, 25.05.2016r. 

 

SPONSOR GŁÓWNY ZAWODÓW 

 

P R O P O Z Y C J E 
 

Regionalnych Zawodów Jeździeckich  

w konkurencji skoków  przez przeszkody 
 

Pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Pana Artura Chojeckiego 
 

1.Udział biorą: Zaproszone Kluby i Sekcje Jeździeckie 

2.Organizator: Stado Ogierów Starogard Gdański, SKJ „ Baskil” z siedzibą w Rzecznej 

3.Termin: 25.06.2016 r. 
4. Miejsce: hipodrom Stadniny Koni „RZECZNA”. Podłoże trawiaste 

5.Termin zgłoszeń: ostateczny 23.06.2016 r. – pisemnie, faxem lub e-mail 

    hodowla@rzeczna.pl  po tym terminie wszystkie opłaty  będą pobierane podwójnie 

 

6.Opłaty: w biurze Stadniny ;  

wpisowe 50 zł  od konia 

startowe MINI LL – 0 zł LL – 10, zł  L – 15zł,   , P - 30 zł. N – 40zł   

możliwość postawienia konia w boksie : 50 zł / z sianem/ 

Wszelkie zmiany na listach : opłata 10zł  
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7.Nagrody pieniężne do odbioru w kasie biura  pół godziny po zakończonym      

    konkursie 

 konkurs nr 1 rzeczowe 

 konkurs nr 2  rzeczowe 

konkurs nr 3  400, 300, 200, 100, 50, 50, 50, 50, 

 konkurs nr 4  600, 500, 400, 300, 200,50, 50, 50,  

           konkurs nr 5  700, 600, 500, 400, 300, 50, 50, 50,  
  8. Dla chętnych po wcześniejszym zgłoszeniu organizator zapewnia boksy i         

      stanowiska dla koni od 24.06.2016 r. od godz. 18.00 / miejsca ograniczone/ 

  9.Sprawdzanie dokumentów 25.06.2016 r. od godz. 8.00 

10.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów 

11.Propozycje zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki   01-06-2016 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
 

25.06.2016 r.  sobota godz. 9.30 
 

Konkurs Nr 1 Kl „MINI” – Towarzyski – Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

Dla zawodników i koni debiutujących w tym sezonie 
Konkurs o Puchar i Nagrody Firmy HEOPS 

 

Konkurs Nr 2 KL „LL” - Towarzyski – „Dokładności z trafieniem w normę czasu”. 
Konkurs o PUCHAR  i NAGRODĘ  Firmy Sery ICC PASŁĘK Spółka z o.o.  
 

Konkurs Nr 3 KL „L”  - dwufazowy art.274.5.3. 
Konkurs o PUCHAR i NAGRODĘ Burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego 

 

Konkurs Nr 4 KL „P” –  zwykły art. 238.2.1. 
Konkurs o PUCHAR i NAGRODĘ Prezesa Stada Ogierów Starogard Gdański Pana Zbigniewa Grajoszka 

 

Konkurs Nr 5 KL „N” – zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 
Konkurs o PUCHAR i NAGRODĘ Starosty Elbląskiego 

 

Sędzia Główny Zawodów  -    Zbigniew Witkowski 

Sędzia delegat WZJ     -                 Anna Zagrodzka 

Sędzia komisarz   -   Dorota Witkowska 

Gospodarz toru    -   Janusz Wejer 

Lekarz Zawodów    -    lek.wet.Wojciech Piekałkiewicz 

U W A G I 
 

1.Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia i badania weterynaryjne wg  

    przepisów, dopuszczające konia do zawodów.   

2.Przed rozładunkiem koni należy przedstawić lek. wet. aktualne badania lekarskie. 

3.Konie i jeźdźcy startujący muszą posiadać dokumentację zgodną z przepisami  

    PZJ. 

4.Juniorzy muszą posiadać zgodę rodziców 

5. Flos przewidziane dla 25% startujących pod warunkiem wyjazdu konno do   dekoracji   

    na koniu, 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas              

    transportu i trwania zawodów  

Życzymy przyjemnego pobytu i sukcesów sportowych 
 

 



 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

1. 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. 

2. 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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, podłoże, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także 

podczas podróży powrotnej z zawodów. 

4. 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 w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na 

zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem.   

 

 


