
 

Łużyckie Stowarzyszenie Jeździeckie 

,,Na Koń” 

Propozycje   Międzynarodowych                                                                                   

Towarzyskich Zawodów Konnych   

w skokach przez przeszkody 

Łagów 07 .10. 2012 

 

1. Organizator:  

2. Miejsce: 

3. Termin : 

4. Termin zgłoszeń:    

5. Uczestnicy:                 

6. Komisja Sędziowska: 

 

7. Program Zawodów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Sprawy organizacyjne: 

Łużyckie Stowarzyszenie „Na Koń”, Gmina Zgorzelec, Starostwo Powiatowe 

Zgorzelec  - Łagów plac przy lodowisku  ŁOŚ 

 07.10.2012  godz. 10:00 
Do 05.10.2012 na adres email:  r.opiela@interia.pl           tel.608 578 099 

Kluby i Sekcje PZJ i zawodnicy nie zrzeszeni.                                                                                                                    

Sędzia  Główny: AnnaKrzesiewicz                                                                                            

Gospodarz toru: Ludwig Ebermann (D) 

Dyrektor zawodów; Marian Matyjasik 

 Konkurs nr 1: Klasa LL Amator, dokładności   bez rozgrywki  

 Konkurs nr.2; Klasa  LL dokładności bez rozgrywki z oceną stylu jeźdźca 

 Konkurs nr 2: Klasa L zwykły 

 Konkurs nr 3: Klasa P dwufazowy art. 274.5.2. 

 Konkurs nr 4: Klasa N o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem 

 Konkurs nr 5: Klasa  Potęga skoku( płatne do V miejsca) 

Opłata organizacyjna w wysokości: w konkursach LL A, LL, L - 30 zł od startu,  

P, N, PS - 40 zł,  płatne do kasy najpóźniej na 1 godz. przed rozpoczęciem 

zawodów.  

Organizator nie zapewnia boksów dla koni.  

Dokumentacja: tylko badania lekarskie. 

                                                               

Gwarantowane nagrody finansowe o łącznej wartości 4500zl od kl.  L  oraz 

atrakcyjne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we wszystkich konkursach 

na kwotę 3500zł. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże.  

      Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów dodatkowa     

opłata 30zł.         

      Osoby niepełnoletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody  

      rodziców na start w zawodach. 

      Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany w programie zawodów, 

      a  w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń odwołania niektórych konkursów. 

Listy startowe będą dostępne na http://www.elecso.pl/uslugi/sporty-konne/  w dniu 6.10.12 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej 

przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu 

sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

 

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 i 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, powierzchnię podłoża, 

pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. 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. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 

dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 
 

    


