
PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH                   

ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

Przęsocin, 04-05 maja 2019r.  
 

 

Organizator:   JKS „Folwark Podkowa” z siedzibą w Przęsocinie,  

Miejsce zawodów:  Folwark Podkowa, ul. Wierzbowa 37-39, 72-010 Przęsocin (wjazd ul. Szosa 

Polska, Szczecin)  

Termin:  04 – 05 maja 2019r. (sobota - niedziela) 

Uczestnicy:  Zawodnicy zrzeszeni w PZJ/WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni (w konkursach 

towarzyskich mogą wystartować zawodnicy niezarejestrowani) 

Zgłoszenia:  do dnia 02 maja 2019r. do godz. 20:00 tylko poprzez platformę 

zawodykonne.com  

zgłoszenia po terminie opłata x 2 

zmiany na listach w dniu zawodów 20 zł ( nie dotyczy skreśleń)  

 

Podłoże:  Parcour piaszczysty, rozprężalnia trawiasta/piaszczysta 

Komisja sędziowska:  Sędzia główny – Halina Jezierska  

Sędzia WZJ – Karolina Madry 

Sędzia - Jacek Jezierski, Marcelina Główczyńska 

Komisarz - rotacyjnie  

Gospodarz toru/ sędzia stylu – Daniel Miechowicz 

 

Opłaty: wpisowe - 65 zł od zawodnika, startowe - od każdego startu konia: 

- w klasie DEBIUTY – 20zł  

- w klasie mini LL – 20zł 

- w klasie LL – 25 zł  

- w klasie L – 25 zł  

- w klasie P – 30 zł 

Startowe w konkursach programu Stylowy jeździec sezonu otwartego odpowiada klasie konkursu. 

Boksy:                         Przyjmowanie rezerwacji na boksy do 26.04.2019r. ( piątek). O przydziale 

boksów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty za boksy na konto: 65 1090 2590 0000 

0001 4164 5405 Santandner Bank S.A. Cena za boks 250 zł za całe zawody (pt-nd). Opłata za boks 

jest obowiązkowa, w przeciwnym razie organizator nie gwarantuje rezerwacji boksów. W tytule 

przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwy koni i ich płeć. Wszystkie informacje 

dodatkowe dotyczące boksów pod nr tel.: 600 27 95 91, mail: jks@folwarkpodkowa.pl 

 

 

mailto:jks@folwarkpodkowa.pl


PROGRAM ZAWODÓW  

Sobota 04 maja 2019r.  

Odprawa techniczna – godz. 9.00  

Rozpoczęcie konkursów – godz. 10.00 

konkurs nr 1: towarzyski DEBIUTY – parkur odznaka brązowa (wys.30-40 cm) 

konkurs nr 2: towarzyski mini LL dokładności, Art.238.1.1 (wys.50-60 cm) 

konkurs nr 3: towarzyski klasy LL z trafieniem w normę czasu,dod.S1 (wys.80-90 cm) 

konkurs nr 4: klasy L egzaminacyjny (licencyjny) z oceną stylu jeźdźca Art. 6 RRZK  

konkurs nr 5: klasy L dwufazowy, Art.274 p.5.3 (wys.100 cm) 

konkurs nr 6: klasy P zwykły, Art. 238.2.1 (wys.110 cm) 

 

Niedziela 05 maja 2019r.  

Odprawa techniczna – godz. 9.00  

Rozpoczęcie konkursów – godz. 10.00 

konkurs nr 7: towarzyski DEBIUTY – parkur odznaka brązowa (wys.30-40 cm) 

konkurs nr 8: towarzyski mini LL dokładności, Art.238.1.1 (wys.50-60 cm) 

konkurs nr 9: towarzyski klasy LL z trafieniem w normę czasu,dod.S1 (wys.80-90 cm) 

konkurs nr 10: klasy L egzaminacyjny (licencyjny) z oceną stylu jeźdźca Art. 6 RRZK  

konkurs nr 11-15: konkursy programu „Stylowy jeździec ZZJ”, towarzyski 

konkurs nr 16: klasy L zwykły, Art.238.2.1 (wys.100 cm) 

konkurs nr 17: klasy P dwufazowy, Art. 274.1.5.3 (wys.110 cm) 

 

NAGRODY 

 

 

 

 

 

 

 

WE WSZYSTKICH KLASACH: flot`s dla pierwszych 6 koni  

W konkursach programu „Stylowy Jeździec ZZJ” puchary, flot’s dla pierwszych 5 koni  

Klasa I miejsce II miejsce III miejsce 

DEBIUTY nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe 

mini LL nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe 

LL nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe 

L 250 100 50 

P 500 zł 350 zł 200 zł 



Dodatkowe informacje:  

1. Konkursy będą odbywać się, tylko w przypadku zgłoszenia co najmniej 7 koni.  

2. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Zawodników i konie 

obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ.  

3. Konkursy towarzyskie rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Towarzyskich 

Zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego nr 22/ 2018 

z dnia 08.08.2018R. ze zm., z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową, 

jak w konkursach ZR. W konkursach towarzyskich zawodników obowiązują: aktualne badania 

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

opiekunów prawnych.  
4. W przypadku koni w konkursach towarzyskich, wymagany jest minimum paszport konia z 

aktualnymi szczepieniami.  

5. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017 - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do 

klasy L1 włącznie, trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie 

dwukrotnego startu w jednym konkursie pod jednym lub dwoma różnymi zawodnikami.  

6. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego 

nakrycia głowy z trzypunktowym zapięciem, dosiadając konia na całym terenie zawodów.  

7. Młodzież do 15 roku życia włącznie dosiadająca konie obowiązkowo kamizelki ochronne. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, jak i odwołania zawodów 

z powodu złej pogody.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, i inne zdarzenia losowe 

zarówno w trakcie trwania zawodów jak w czasie transportu na zawody i z zawodów.  

10. Zgłaszając się na zawody, Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

i danych osobowych 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.    

11. Propozycje zatwierdzone przez Zachodniopomorski Związek Jeździecki. 

 

 

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. 

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 treningowych, kucia, 

obrządzania oraz transportu. 

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 konia. 

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. 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom 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.  

FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom 

swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.  

 

 

 


