
 

 

 

PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH ZAWODÓWW SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

I ELIM. MPMK – KONIE 4,5,6-LETNIE 

1. Organizator: KJ Derby Budzistowo 

2. Termin zawodów: 04-05LIPIEC 2020 

3. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki „Michalski” w Budzistowie,  

ul. Kołobrzeska 6n, 78-100 Kołobrzeg – Budzistowo 

4. Warunki techniczne: parkur i rozprężalnia – podłoże kwarcowe. 

5. Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ oraz zawodnicy niezarejestrowani. 

6. Propozycje zatwierdzone przez ZZJ  w dniu 24.06.2020 . 

7. Termin zgłoszeń: 02.07.2020 godz. 20.00, wyłącznie przez platformę 

www.zawodykonne.com .  

8. Rezerwacja boksów: wyłącznie przez platformę www.zawodykonne.com przy 

zgłoszeniu na zawody. Ilość boksów jest ograniczona do 30, decyduje kolejność 

zgłoszeń. Opłata 250 zł za boks za całe zawody.  

Zatwierdzone boksy należy opłacić przelewem do dnia 01.07.2020 na rachunek: 

 PPHU „Baccara” Andrzej Michalski  

nr konta 63 1160 2202 0000 0000 6174 7736  z dopiskiem „Opłata za boks”. 

9. Konkursy do klasy L rozgrywane będą jako konkursy towarzyskie. 

10. Osoby oficjalne: 

Komisja Sędziowska: 

Sędzia Główny:  Marek Chojnacki 

Sędzia WZJ:      Karolina Mądry 

Sędzia:   Małgorzata Przykucka 

Komisarz:   Kinga Chojka 

Sędziowie stylu konia: Daniel Miechowicz, Tomasz Kowala 

Gospodarz Toru: Daniel Miechowicz 

Lekarz weterynarz: Tomasz Gołębiewski 

 

11. Sprawy organizacyjne: 

a. Zawodnicy którzy startują w kw. MPMK zobowiązani  są do 
dostarczenia skanów paszportów przy zgłoszeniu koni. 
a) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami 

PZJ.  Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ.  

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/


W konkursach towarzyskich wymagane są aktualne badania zawodników i  

ubezpieczenie NNW, zgoda rodziców zawodników niepełnoletnich. 

 

b. Opłaty: opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem konkursu, 

Wpisowe za każdy dzień zawodów od konia: 70 zł 

Startowe: 

Debiuty, mLL LL L L egz.,P N C Elim. MPMK 

25 zł 30 zł 40 zł 50 zł 55 zł 65 zł 50 zł 

 

c. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia 

bezpiecznego, trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia. 

d. Na zawodach obowiązują numery startowe koni zgodne z numerami przypisanymi 

na platformie zawodykonne.com. Konie bez numerów nie zostaną dopuszczone do 

startu i nie wjadą na rozprężalnię. 

Program zawodów: 

 

Sobota 04.07.2020 – godz. 9.00 

Konkurs nr 1 – klasa L - elim. MPMK – konie 4 letnie – z oceną stylu konia 

Konkurs nr 2 -  klasa P1 - elim. MPMK  - konie 5 letnie  - z oceną stylu konia 

Konkurs nr 3 – klasa N1 – elim. MPNK – konie 6 letnie – z oceną stylu konia 

Konkurs nr 4 – klasa L – konkurs egzaminacyjny 

Konkurs nr 5 – klasa L – dwufazowy – art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 6 – klasa P – dwufazowy – art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 7 – klasa N – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 8–klasa C – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 9 – klasa mini LL – z trafieniem w normę czasu (towarzyski) d.S1 

Konkurs nr 10 – klasa LL – z trafieniem w normę czasu (towarzyski) d.S1 

Konkurs nr 11– klasa L – zwykły art.238.2.1  (towarzyski) 

 

Niedziela 05.07.2020 – godz. 09.00 

Konkurs nr 12 – klasa L - elim. MPMK – konie 4 letnie – z oceną stylu konia 

Konkurs nr 13 -  klasa P1 - elim. MPMK  - konie 5 letnie  - z oceną stylu konia 

Konkurs nr 14 – klasa N1 – elim. MPNK – konie 6 letnie – z oceną stylu konia 

Konkurs nr 15 – klasa L – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 16 – klasa P – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 17– klasa N – dwufazowy – art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 18 – klasa C – dwufazowy – art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 19 – klasa mini LL – z trafieniem w normę czasu (towarzyski) d.S1 

Konkurs nr 20 – klasa LL – z trafieniem w normę czasu (towarzyski) d.S1 

Konkurs nr 21 – klasa L – zwykły art.238.2.1  (towarzyski) 



 

Podział nagród: 

- nagrody finansowe: pula nagród 6 000 zł, 

- nagrody rzeczowe, 

- puchary w każdej kategorii dla 3 pierwszych miejsc, 

- do dekoracji flot’s  będzie zaproszonych 5 pierwszych par w konkursie. 

 

04.07.2020 
Konkurs 

1 2 3 Razem 

1 flot flot flot  

2 flot flot flot  

3 flot flot flot  

4 flot flot flot  

5 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

6 250 zł 200 zł 150 zł 600 zł 

7 400 zł 300 zł 200 zł 900 zł 

8 450 zł 350 zł 250 zł 1050 zł 

9 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

10 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

11 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

 

05.07.2020 
Konkurs 

1 2 3 Razem 

12 flot flot flot  

13 flot flot flot  

14 flot flot flot  

15 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

16 250 zł 200 zł 150 zł 600 zł 

17 400 zł 300 zł 200 zł 900 zł 

18 450 zł 350 zł 250 zł 1050 zł 

19 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

20 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

21 rzeczowe rzeczowe rzeczowe  

 

e. 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. 

5. Zawodnicy do 15 roku życia włącznie, na terenie zawodów dosiadają konia 

obowiązkowo w kamizelkach ochronnych. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy 

z długimi włosami zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask lub upięcia 

w siatce na włosy, za każdym razem, gdy dosiadają koni. 

 

 

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. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem.   

 

Prezes Klubu Jeździeckiego „Derby” Budzistowo 

Andrzej Michalski 

 

 

 

 

 

 

 


