
PROPOZYCJE 

TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

Bogdaniec 28 08 2016 r. 
 

1. Organizator: Stadnina Koni Jenin, Transport Drogowy Marek Domański 

2. Termin zawodów: 28 08 2016 r., godzina rozpoczęcia: 11:00 (może ulec zmianie) 

3. Miejsce: Bogdaniec ul. Leśna (stadion za Muzeum) 

4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni. 

5. Termin zgłoszeń ostatecznych: środa, 28 sierpnia 2016, godzina: 20:00. 

6. Zgłoszenia: e-mail: skoki.bogdaniec@onet.com.pl ; nr tel.: +48 793 128 201 

W zgłoszeniach należy podać:  

a) Imię i nazwisko zawodnika 

b) Nazwę klubu / stajni 

c) Imię konia 

d) Nazwę i nr konkursu 

e) Telefon kontaktowy 

Zmiany na listach startowych po ich wydrukowaniu – wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego 

i za opłatą 20 zł za każdą zmianę (nie dotyczy skreśleń) 

7. Program zawodów: 

a) Odprawa techniczna (opłaty, sprawdzanie dokumentów zawodników i koni): 10:00  

b) Rozpoczęcie konkursów: 11:00  

c) Konkurs nr 1 klasy mini LL – do 80 cm, dokładności bez rozgrywki, Art. 238.1.1 

d) Konkurs nr 2 klasy LL – do 90 cm, dwufazowy, Art. 274.5.3 

e) Konkurs nr 3 klasy L – do 100 cm, zwykły z rozgrywką 238.2.2 o Puchar Wójta Gminy Bogdaniec 

f) Konkurs nr 4 klasy L1 – do 105 cm, zwykły, o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem Art. 269.5 

g) Konkursy dodatkowe: 

o Potęga skoku bez konia 

o Konkurs plastyczny „Koń w skoku” 

o Przejazd przez drągi na kucach 

8. Nagrody: we wszystkich konkursach Organizator przewidział nagrody rzeczowe, flot’s i puchary. 

9. Warunki techniczne: parkur i rozprężalnia podłoże piaszczysto - trawiaste. 

10. Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny: Małgorzata Szkudlarek 

Gospodarz Toru, Sędzia: Daniel Miechowicz 

11. Opłaty startowe: 

a) Konkursy nr 1,2 i 3: 20 zł od każdego startu konia 

b) Konkurs nr 4: 25 zł od każdego startu konia. 

12. Sprawy organizacyjne: 

a) Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ, w tym z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą 

dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w ZR. Zawodników obowiązują: aktualne 

badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

b) W przypadku koni wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi szczepieniami.  

c) Zgodnie z Regulaminem dyscypliny Skoki Przez Przeszkody 2016 – koń może startować dwukrotnie w ciągu dnia. 
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d) Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia głowy (kasku) z 

prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej trzypunktowym mocowaniem.   

e) Minimalny wiek startujących koni to 4 lata. 

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

g) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem. 

h) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku  

bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w 

tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach 

komunikacji, na stronach internetowych itp. 

i) Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników lub koni, oraz kradzieże, wypadki, szkody i inne 

zdarzenia losowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

Kodeks  ostępowania z koniem 

Polski Związek Jeździecki 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. Dobro koni musi być zawsze 

uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 

1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy 

to stałej dbałości o konia, stosowanych metod, kucia i obrządzania oraz transportu. 

2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną 

dopuszczeni do startu w zawodach.  dnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po 

operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia.  znacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie 

terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni , 

zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 

4.  ależy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne 

traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.  otyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych 

szczepień, eutanazji, oraz spokojnej starości. 

5.     zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i 

kwalifikacji w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez LZJ w dniu 17 08 2016 


