
Propozycje  
Zawodów Regionalnych w Skokach przez przeszkody 

Nowielice, 8 sierpnia 2015 r. - SOBOTA 
1.  Organizator:  

Gospodarstwo Agroturystyczne  Andrzej Pasek  - Nowielice, gmina Trzebiatów 
 

2. Miejsce: 
Boisko sportowe w Nowielicach przy Gospodarstwie Agroturystycznym  - Andrzej  Pasek 
Podłoże -  parkur, rozprężalnia:  trawiaste 

 

3. Termin:  
8 sierpnia 2015  r. - sobota 

 

4. Uczestnicy: 
Zawodnicy  zrzeszeni  w WZJ i PZJ, Zawodnicy  nieposiadający licencji - w konkursach towarzyskich  
 

5. Termin zgłoszeo:  
5.1. Zgłoszenia ostateczne do czwartku 6 SIERPNIA 2015 r. – godzina 20:00 

na adres e-mail: marekcho@op.pl 
telefon (sms):  +48 501 750 244 

5.2. Zmiany na listach  startowych  po ich zamknięciu tj. po 06.08. 2015 r.  – opłata 20 zł 
 

6. Opłaty: 
6.1  opłata wpisowa: 100 zł / koo,  
6.2  opłaty pobierane będą przed zawodami w kasie organizatora 

 

7. Osoby oficjalne: 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Marek Chojnacki 
Sędzia WZJ: Jolanta Turowska 
Członkowie komisji:  Olga Petryszak, Marcelina Główczyoska 

Komisarz zawodów: sędziowie rotacyjnie 
Gospodarz toru: Daniel Miechowicz  
Lekarz  weterynarii:  lek. wet. Marek 
Groblewicz 

 

8. Sprawy organizacyjne: 

8.1. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ. 

8.2. Zawodników bez licencji w konkursach towarzyskich obowiązują: aktualne badania lekarskie, 

ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych (zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 r.). W przypadku koni w konkursach 

towarzyskich wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi szczepieniami. 
 

9. Program Zawodów:   
9.1 9:30-10:00  - odprawa techniczna, płatności. 

 

9.2  Rozpoczęcie konkursów:  10:00  

 Konkurs nr 1 klasy mini LL (towarzyski) – dokładności Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 2 klasy LL - (towarzyski) – dokładności Art. 238.1.1 

 Konkurs nr 3 klasy L (towarzyski) - z trafieniem w normę czasu  

 Konkurs nr 4 klasy P - dwufazowy Art. 274.5.6 

 Konkurs nr 5 klasy N - zwykły z rozgrywką Art. 238.2.1 
 



10. Nagrody: 
Flot’s  -  1 – 6 miejsca w konkursie 
Puchary  -  I, II, III miejsce w konkursie 

 

Konkurs I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce Suma 

1 
Puchary , nagrody rzeczowe i flot`s 

2 

3 300 zł 200 zł 100 zł   600 zł 

4 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł  1 100 zł 

5 700 zł 400 zł 200 zł 100 zł 100 1 500 zł 
 

11. Zastrzeżenia: 
11.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  
11.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki , kradzieże i inne zdarzenia losowe 
wynikłe w czasie transportu 

 

12. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM: 
 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania 
wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Koomi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest 
najważniejsze. Dobro koni musi byd zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może byd 
podporządkowane celom komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowao i treningu konia do zawodów jego dobro musi byd stawiane na pierwszym 

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

2. Konie i zawodnicy muszą byd dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczad się dobrym zdrowiem, zanim 
zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia 
bezpieczeostwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia. 

3. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócid szczególną uwagę na: prawidłowe 
przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie 
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeostwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak 
również humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej 
opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepieo (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 

 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Andrzej PASEK  
 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu 03.08.2015 r. 
Kolegium Sędziów ZZJ Małgorzata Szkudlarek 


