
                                                                    ZAWODY PRZYJAZNE DLA KONI I LUDZI 

 

 

 

PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH 

ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 

25.05.2013 

SZPROTAWA 

 

Zatwierdzone przez LZJ 28.04.2013          
 

1. Cel        - popularyzacja  i  upowszechnianie jeŦdziectwa 

- integracja  Ŝrodowisk  sportowych oraz organizacji zajmujŃcych siň kulturŃ fizycznŃ 

2. Termin         

i miejsce:      25.05.2013 SZPROTAWA – HIPODROM MIEJSKI W SZPROTAWIE                         

                                     

3. Organizator: - BURMISTRZ MIASTA SZPROTAWY 

                              - URZĄD MIEJSKI W SZPROTAWIE 

                              -KJ ADLEDO – LESZNO DOLNE 

                                   - TECHNIKUM WETERYNARYJNE W BOLESŁAWCU                                     

Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 10   

4. Współpraca: -   

   
5. Uczestnicy: KLUBY I SEKCJE ZAREJSETROWANE W LZJ i PZJ ,  zawodnicy         

NIEZRZESZENI  

7.   Warunki   - pisemne zgğoszenie uczestnictwa: 

uczestnictwa:   adres e-mail: r.opiela@interia.pl  z dopiskiem „zawody 25.05.2013 Szprotawa” 

 

                   - termin nadsyğania zgğoszeŒ do dnia: 23.05.2013r. do godz. 24.00 

                                    - listy startowe na stronie : http://www.elecso.pl/uslugi/sporty-konne/  

                                      od godz. 20.00 dnia  24.05.2013r. 

   - w wyjŃtkowych sytuacjach organizator dopuszcza moŨliwoŜĺ zgğoszenia w dniu          

     zawod·w nie p·Ŧniej jednak niŨ na  2 godziny przed konkursem, 

          - zgğoszenie powinno zawieraĺ: nazwň klubu, imiona i nazwiska zawodnik·w, nazwy  

   koni ze wskazaniem udziağu w poszczeg·lnych konkursach, dzieŒ zawod·w 

   (w Zawodach Regionalnych obowiązkowo  numer PZJ zawodnika i konia) 

- brak dokumentacji jeŦdŦca i/lub konia skutkuje niedopuszczeniem do zawod·w 

- zawodnicy niepeğnoletni startujŃ wyğŃcznie za pisemnŃ zgodŃ rodzic·w / opiekun·w 
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 - kaŨdy zawodnik powinien posiadaĺ waŨny dokument toŨsamoŜci 

                                    - Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 10 

                                    - zmiany na listach startowych w dniu zawod·w 20,-pln od zmiany 

                                    -ZGODNIE Z UCHWAĞł PZJ ZAWODNICY STARTUJłCY W ZAWODACH   

                                                                       TOWARZYSKICH                                                 

              MUSZł POSIADAĹ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE  ORAZ ZGODY    

              OPIEKUNčW PRAWNYCH NA START W ZAWODACH ( ZAWODNICY  

              NIEPEĞNOLETNI) 

             - SERIE TOWARZYSKIE ROZEGRANE BŇDł  W  KONKURSIE 1,2,3 
 

8. Opłaty:  - opğata startowa:25,- pln od startu ( za przejazd )                                                                                                                                      

-                                   - opğata za starty zgğoszone w dniu imprezy- 50 zğ  

- brak opłat startowej na 1 godzinň przed rozpoczňciem konkursu powoduje   

  skreŜlenie zawodnika z  listy startowej i nie dopuszczenie do konkursu, 

- w przypadku wycofania lub rezygnacji  ze startu organizator nie zwraca wpisowego, 

 

9. Program zawodów: 
 

25.05.2013 ï godz. 11  

 

Konkurs Towarzyski ,, Debiutów ‘’–60 cm zwykły Art.238.2.1   

                                      Listy startowe od litery A (nazwa konia) 
 

 

Konkurs nr 2-  kl. LL –- dokładności  bez  rozgrywki art. 238 pkt.1.1 z trafieniem 

w normę czasu   

Listy startowe od litery  F                                                                                                           

Konkurs  nr 3 kl. L – dokładności z rozgrywką – art.238 pkt.1.2   

                                    Listy startowe od litery K 

Konkurs nr 34kl. P – zwykły-art.238 pkt .2.2  

Listy startowe od litery P 

 

,,O NAGRODĘ PRODUCENTA PASZ  BESTERLY FIRMY DE HEUS” 

 
 

 

Konkurs nr 5 kl. N – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem 

                                    Listy startowe od litery W 

                                           

                                   Konkurs nr 6 kl.N1 – szybkości wg.tabeli C  

                                   Listy startowe od litery M 

                                              o ,,Nagrodę Burmistrza Miasta Szprotawa”        
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10. Komisja  

      sędziowska:           
Sňdzia Gğ·wny: Anna AugustyŒska-Mincger 

                                    

                                   Czğonkowie Komisji: Piotr Helon 

                                                                       Zdzisğaw Zdanowicz 

                                                                       Ewa PiŃtkowska 

                                                                

11. Gospodarz toru: Andrzej Potaczek 

12. Lekarz weterynarii: Aleksandra Maciuszonek                                            
       

13. Nagrody:  flots , puchary , nagrody rzeczowe 

                         Minimalna pula nagród finansowych – 3000,- PLN                                                                                                                                                                                       

    

15. Parkur i rozprężania :    

-  podğoŨe trawiaste o wymiarach 80m x 70 m 

       - rozprňŨalnia: podğoŨe trawiaste o wymiarach 70m x 70 m 

 

16. Finansowanie:   sponsorzy, wpisowe 

 

17. Postanowienia  -     wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sňdzia gğ·wny ï i tylko on - , 

   Końcowe              - organizator nie ponosi odpowiedzialnoŜci za mogŃce siň wydarzyĺ, w trakcie 

zawod·w i transportu, ewentualne wypadki bŃdŦ kradzieŨe nie z winy organizatora, 

- organizator nie zapewnia koniowiŃzu i stajni 

- zgğoszenie do zawod·w jest r·wnoznaczne z akceptacjŃ niniejszych propozycji 

                                                            

18. Kodeks postępowania z koniem: 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowaŒ konia do startu w zawodach, 

dobrostan konia musi staĺ ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stağej 

opieki, metod treningu, starannego obrzŃdku, kucia oraz transportu. 

 

II. Konie i jeŦdŦcy muszŃ byĺ zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmŃ 

udziağ w zawodach. Dotyczy to takŨe stosowanych lek·w, Ŝrodk·w medycznych oraz 

zabieg·w chirurgicznych zagraŨajŃcych dobrostanowi konia lub ciŃŨy klaczy, oraz 

przypadk·w naduŨywania pomocy medycznej. 

III. Zawody nie mogŃ zagraŨaĺ dobrostanowi konia. NaleŨy zwracaĺ szczeg·lnŃ 

uwagň na teren zawod·w, stan techniczny podğoŨa, warunki stajenne i atmosferyczne, 

kondycjň koni i ich bezpieczeŒstwo, a takŨe podczas podr·Ũy powrotnej z zawod·w. 

 

IV. NaleŨy doğoŨyĺ wszelkich staraŒ, aby zapewniĺ koniom  starannŃ opiekň po 

zakoŒczeniu zawod·w, a takŨe humanitarne traktowanie po zakoŒczeniu kariery 

sportowej. Dotyczy to wğaŜciwej opieki weterynaryjnej, leczenia obraŨeŒ 

odniesionych na zawodach, spokojnej staroŜci, ewentualnie eutanazji. 

 

V. Polski ZwiŃzek JeŦdziecki usilnie zachňca wszystkie osoby dziağajŃce w sporcie 

jeŦdzieckim do stağego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejňtnoŜci dotyczŃcych 

wszelkich aspekt·w wsp·ğpracy z koniem. 


