
 
 

 
 

 
 

PROPOZYCJE 
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY 
 

SZCZECIN 02-03.07.2016 r 
 

Zawody w ramach SEDINA HORSE SHOW 
www.sedinahorseshow.pl 

 
 

1. Organizator: Fundacja Sedina HS. 

2. Termin zawodów: 2-3lipca 2016 r., godzina rozpoczęcia: 7:30 (może ulec zmianie). 

3. Miejsce: Szczecin, Stadion przy ul. Bandurskiego 35. 

4. Komitet Organizacyjny: 

 Daniel Jaśkiewicz - Dyrektor Projektu  daniel.jaskiewicz@sedinahorseshow.pl  

 Robert Palacz - Koordynator Projektu,  Biuro zawodów robert.palacz@sedinahorseshow.pl   

tel: +48 609 506 635 

 Paulina Muszyńska – Biuro Projektu paulina.muszynska@sedinahorseshow.pl   

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

6. Termin zgłoszeń ostatecznych: poniedziałek 27czerwca 2016, godzina: 20:00. 

7. Zgłoszenia: 

a) Wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com . 

b) Ilość koni przyjętych na zawody jest ograniczona. Pierwszeństwo mają zawodnicy notowani  

w rankingu PZJ, oraz zawodnicy zrzeszeni w ZZJ.  

8. Rezerwacje na boksy przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2016 r. wyłącznie pod adresem 

e-mail: biuro@sedinahorseshow.pl , z zastrzeżeniem: 

a) W rezerwacji boksu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwy koni i ich płeć, jak również 

numer kontaktowy który ma się pojawić na boksie. 

b) Ilość boksów jest ograniczona. O przydziale boksów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie 

opłaty za boksy. Opłata za boks jest obowiązkowa, w przeciwnym razie organizator nie gwarantuje 

rezerwacji boksów.  
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c) Cena za boks - 250 zł - za całe zawody. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika,  

oraz nazwę koni. Wszystkie dodatkowe informacje Robert Palacz, tel. 609 506 635. 

d) Opłata za niewykorzystane boksy nie będzie zwracana.  

e) Konto do rezerwacji boksów: Fundacja Sedina HS, Bank BGŻ BNP Paribas S.A;  

70 2030 0045 1110 0000 0421 3980 

f) Boksy wyłącznie namiotowe dostarczane przez firmę Cartrans. 

g) Organizator gwarantuje pierwszą ściółkę w postaci słomy. Istnieje możliwość zamówienia trocin 

dodatkowo płatnych, 100 zł. 

h) Na terenie zawodów istnieje możliwość dokupienia słomy, trocin i siana. 

i) Otwarcie stajni: Piątek, 01 lipca 2016 r., godz. 13.00. 

j) Podłączenie koniowozu do prądu - 100 zł za całe zawody. Rezerwacja przyłącza prądu na adres 

mailowy jak do rezerwacji boksów. 

9. Warunki techniczne:  

a) Parkur o wym.76m/60m podłoże trawiaste. 

b) Rozprężania o wym.33m/60m, podłoże trawiaste.  

10. Osoby oficjalne: 

Komisja Sędziowska 

Przewodniczący: Marek Chojnacki Szef Komisarzy: Małgorzata Szkudlarek 

Sędzia WZJ: Halina Jezierska Komisarz: Olga Petryszak 

Sędzia: Natasza Wolska   

Sędzia: Marcelina Główczyńska Gospodarz Toru: Arkadiusz Weckwert 

Sędzia stylu: Janusz Bobik Lekarz weterynarii: Paulina Lansberg  

Sędzia stylu: Andrzej Matławski Kowal:                                       Hubert Wojtyniak  

11. Sprawy organizacyjne: 

a) Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ i PZHK. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja zgodna z aktualnymi przepisami i regulaminem PZJ i PZHK. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w programie zawodów, informacje  

o zmianach będą umieszczone na bieżąco na stronie www.sedinahorseshow.pl . 

c) Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak, trener, zobowiązują się do noszenia bezpiecznego, 

trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia. 

d) Limituje się starty na jednym koniu do dwóch dziennie. 

e) Do dekoracji każdego konkursu zapraszamy 6 najlepszych par. 

f) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem. 

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

za opłatą 30 zł za każdą zmianę (nie dotyczy skreśleń). 

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, 
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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 

12. Opłaty Organizacyjne 

a) Opłata wpisowa:  

  100 zł za 2 dni zawodów od konia 

  70 zł za 1 dzień od konia 

b) Opłata startowa od każdego startu konia: 

  Klasa L - 35zł ; 

  Sedina Pony Cup - 35zł ; 

  Konkursy eliminacyjne do MPMK  - 40 zł ; 

  Klasa P - 50 zł ; 

  Klasa N - 80 zł ; 

  Klasa C - 100 zł ; 

  6 barier - 70 zł  ; 

 Sedina Business Class Amatour - całkowita opłata 250 zł za dzień, zasady uczestnictwa dostępne  

na stronie www.sedinahorseshow.pl  

13. Zakwaterowanie zawodników we własnym zakresie: 

Dom Studencki Andromeda, ul. Chopina 59, 71-450 Szczecin andromeda@zut.edu.pl,  

tel. 91 449 64 80 /81 /82. Istnieje możliwość wyżywienia po wcześniejszej rezerwacji. 

 

14. Program zawodów: 

Dzień 1, sobota 02.07, rozpoczęcie godz. 7.30 (może ulec zmianie) 

Konkurs nr 1: kl. L dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski) 238.1.1 (S1) 

Konkurs nr 2: kl. L z oceną stylu konia dla koni 4-letnich (kwalifikacje do MPMK, zgodnie z Regulaminem 

MPMK 2016) 

Konkurs nr 3:Sedina Pony Cup pod patronatem dystrybutora pasz St.Hippolyt dla kuców, 60-70 cm, 

dwunawrotowy Art. 273.2.1, Art. 273.3.3.1. Szczegółowe warunki na stronie 

www.sedinahorseshow.pl 

Konkurs nr 4: Business Class ( towarzyski ) 80 cm, szybkości, Art. 239- dla osób w wieku 25+,  

bez ważnej licencji sportowej 

Konkurs nr 5: kl. P dwufazowy, Art. 274.5.3 

Konkurs nr 6: kl. N z wyboru przeszkód, Art. 270 (12.1) 

Konkurs nr 7: kl. C pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zwykły, Art.238.2.1 
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Konkurs nr 8: BMW 6 barier, Art. 262.3 – wysokość przeszkód od 120cm, dla zawodników 

posiadających przynajmniej 2 klasę sportową. 

 

Dzień 2, niedziela 02.07, rozpoczęcie godz. 7.30 (może ulec zmianie)  

Konkurs nr 9: kl. L dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski ) 238.1.1 (S1) 

Konkurs nr 10: kl. L z oceną stylu konia dla koni 4-letnich (kwalifikacje do MPMK, zgodnie z Regulaminem 

MPMK 2016) 

Konkurs nr 11: Sedina Pony Cup pod patronatem dystrybutora pasz St.Hipolit dla kuców, 60-70 cm, 

dwunawrotowy Art. 273.2.1, Art. 273.3.3.1. Szczegółowe warunki na stronie 

www.sedinahorseshow.pl 

Konkurs nr 12: Business Class (towarzyski ) 80 cm, szybkości, Art. 239 – dla osób w wieku 25+,  

bez ważnej licencji sportowej 

Konkurs nr 13: kl. P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem o nagrodę JKS Tornado Szczecin 

 Art. 269.5 

Konkurs nr 14: kl. C Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina, zwykły z rozgrywką, Art. 238.2.2 

Konkurs nr 15: kl. N zwykły, Art. 238.2.1 

 

15. Podział nagród 
 

Konkurs I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce Suma 
1 ,4,9,12   nagrody rzeczowe 

3,11 nagrody ufundowane przez  St. Hipolit 
2,10 250 200 150 100 50 1 500 
5,13 600 450 300 150 50 3 100 

6 1 200 950 750 450 250 3 600 
7 2 100 1 800 1 300 800 500 6 500 
8 1 200 900 700 400 200 3 400 

14 3 300 2 400 1 400 1 000 700 8 800 
15 1 200 950 750 450 250 3 600 

 

Pula nagród pieniężnych:  30 500 zł 
 
 

* Dodatkowo w konkursach klasy L (nr 1 i 10) wśród zawodników do 18 roku życia Stajnia Smogolice 
ufundowała pobyt z koniem połączony z tygodniowymi konsultacjami treningowymi w Stajni 
Smogolice. Nagrody zostaną wylosowane przez Komisję Sędziowską podczas dekoracji każdego z 
konkursów. 
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Kodeks Postępowania 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. Odnosi 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. Oznacza 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. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak 

również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza 

odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, eutanazji, oraz spokojnej starości. 

5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy 

poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 

 
 
 
 
Dyrektor projektu Sedina Horse Show 
Daniel Jaśkiewicz  
 
 
 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ Szczecin w dniu 09.05.2016 
 

 
 


