
 
                                  PROPOZYCJE  HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH    

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

Budzistowo 17.11.2018 
  

1. Organizatorzy: Klub Jeździecki DERBY Budzistowo  

2. Termin zawodów: 17 LISTOPAD 2018 

3. Miejsce: Ośrodek Jazdy Konnej Michalski  ul. Kołobrzeska 6n, 78-100 Kołobrzeg – Budzistowo 

4. Warunki techniczne: hala – podłoże kwarcowe, przy dobrej pogodzie rozprężalnia na dworze -

piaszczysta.  

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

6. Termin zgłoszeń ostatecznych: czwartek 15.11.2018r. godz. 20.00  

7. Zgłoszenia imienne tylko  na platformie zawodykonne.com 

  

 8. Komisja sędziowska:         

Sędzia Główny – Roman Chojka 

Sędzia WZJ –  Karolina Mądry 

Marcelina Główczyńska, Kinga Chojka 

Komisarz – rotacyjnie    

Gospodarz Toru: Daniel Miechowicz 

Sędzia Stylu: Daniel Miechowicz 

 

9.  Sprawy organizacyjne: 

 a) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ. 

 b) Konkursy odbędą się przy zgłoszeniu min. 5 koni (nie dotyczy  konkursu egzaminacyjnego) 

 c) Opłaty organizacyjne: wpisowe 70 zł od konia,                                                

                                            startowe (za każdy start konia): 

mLL LL L L egz. P N 

15 zł 20 zł 25 zł 30 zł 30 zł 40 zł 

 

d) Dokumentacja weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ.   

e) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, 

członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń, 

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

f) Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego, 

trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia. 

 

                   Program zawodów:       Sobota 17.11.2018  godz. 9:00 

Konkurs nr 1: Towarzyski - klasa mLL – dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs nr 2: Towarzyski – klasa LL – z trafieniem w normę czasu Dod. S1 

Konkurs nr 3: Towarzyski klasa L - dwufazowy art. 274.5.3   

Konkurs nr 4:  klasa L - egzaminacyjny 

Konkurs nr 5:  klasa P – zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 6:  klasa N –  dwufazowy art.274.5.3 

 



10. Podział nagród: 

We wszystkich konkursach puchary za miejsca 1,2,3 oraz flot’s do 5 miejsca. 

W konkursie nr 1 puchary są losowane. W konkursach nr 1 i 2 nagrody rzeczowe za 1,2,3 miejsce. 

 

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

L 300 200 100 600 

P 400 300 200 900 

    1500,- 

 Nagrody w klasie N do podziału dla miejsc 1, 2, 3  - 100% wpisowego wg klucza: 

1 – 45% 

2 – 35% 

3 – 20%                                                      

11. Zastrzeżenia:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.  

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

losowe wynikłe w czasie transportu i na terenie zawodów. 

3. Każda zmiana na listach startowych po ich wydrukowaniu (nie dotyczy skreśleń)            

będzie możliwa po wniesieniu opłaty organizacyjnej  30 zł. 

4. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku – 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. 
 
  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 treningowych, 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 konia. 

 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  

  

  Prezes KJ Derby Budzistowo   

Andrzej Michalski 

  

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ  w dniu   04.11.2018 


