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PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH i TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KOMAROWO 

W TERMINIE: 30 lipca 2022 
 

1.ORGANIZATOR 

 

1. Organizator zawodów: JKS „Silver” Komarowo  

2. Adres zawodów: Stajnia w Komarowie, Komarowo 48c; 72-105 Lubczyna  

3. Telefon kontaktowy: 513 293 553  

4. Dyrektor zawodów: Katarzyna Buiłek 

2.OSOBY OFICJALNE 
 

1. Sędzia Główny: Małgorzata Szkudlarek   

2. Sędzia WZJ, sędzia stylu: Tadeusz Szymoniak 

3. Sędzia: Aleksandra Szycko  

4. Komisarz: Natasza Wolska 

5. Gospodarz Toru: Maciej Głuszek 

6. Lekarz weterynarii: Marek Groblewicz 

3.WARUNKI TECHNICZNE 
 

Plac konkursowy o wymiarach 60x40 m, podłoże piaskowe. 

Rozprężalnia: Hala o wymiarach 25x40 m, podłoże piaskowe  

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I FINASOWE 
 

4.1 Termin zgłoszeń: 28 lipca godzina 20:00, zgłoszenie po terminie: 2x opłata 
wpisowa. 

4.2 Zgłoszenia jedynie przez: zawodykonne.com 
4.3 Opłata wpisowa: 80 zł od konia. 
4.4 Opłata startowa (za każdy przejazd konia w konkursie): 

Nr 1 - Mini LL: 25 zł 
Nr 2 – LL:  30 zł 
Nr 3 – L:  35 zł 

Nr 4 - L licencyjny: 40 zł 
Nr 5 – P:  45 zł 
Nr 6 i 7N :   50 zł 

4.5 Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu jedynie za zgodą 
Sędziego głównego: 30 zł. Nie dotyczy skreśleń. 

4.6 Opłata za boks: 100 zł (ilość boksów ograniczona). W zgłoszeniu prosimy o 
zaznaczenie rezerwacji boksu. Ściółka - słoma. Boksy dostępne tylko w dniu 
zawodów. 
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5.PROGRAM 
 

Rozpoczęcie godz.: 10:00 

Konkurs nr 1: miniLL- dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1- towarzyski 

Konkurs nr 2: LL - z trafieniem w normę czasu, aneks 5 Reg B- towarzyski 

Konkurs nr 3: L - zwykły art. 238.2.1-towarzyski 

Konkurs nr 4: L - licencyjny, art. 7 reg. B 

Konkurs nr 5: P - dwufazowy, art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 6: N - zwykły- art. 238.2.1 

Konkurs nr 7: N - dokładności art. 238.1.1 

 

Konkursy odbędą się przy zgłoszeniu min. 5 koni. Nie dotyczy konkursów nr 4 i 7. 

Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów będą podane po zapoznaniu się 

z listą zgłoszonych koni i podane na zawodykonne.com 

Uwaga: program i godzina rozpoczęcia zawodów mogą ulec zmianie. Prosimy 

śledzić komunikaty na platformie zawodykonne. 

 

Nr  
konkursu 

Klasa I miejsce II miejsce III miejsce SUMA 

1 
Mini 

LL 
nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe   

2 LL nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe   

3 L nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe nagrody rzeczowe   

4 L lic flots flots flots   

5 P 200 150 100 450 

6 N 300 200 150 650 

7 N flots flots flots   
 

Pula nagród finansowych: 1 100 zł 

Pula nagród rzeczowych: 3 000  zł 

W konkursach nr 1,2,3,5,6: puchary za miejsca: I-III 

Do dekoracji zapraszamy pierwsze pięć par z klasyfikacji końcowej 

7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA 

 
Sprawy organizacyjne: 

1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZJ, oraz regulaminem ZT ZZJ. 

Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ / WZJ.  

2. Zgodnie z regulaminem Zawodów Towarzyskich Zachodniopomorskiego Związku 

Jeździeckiego, w konkursach towarzyskich do klasy LL włącznie koń może startować 3 

razy, z zachowaniem maksymalnej liczby 2 startów w danym konkursie. Koń, który w 

danym dniu startował w konkursach towarzyskich więcej, niż jeden raz, nie może już 

wystartować w konkursach regionalnych. 

6.NAGRODY 
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3. Brakujące dokumenty zawodników i koni (zgodnie z opublikowaną listą) należy okazać 

Komisji Sędziowskiej najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu. Zawodnicy 

którzy nie okażą stosownych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do startu. 

4. Konieczność dostosowania odległości w szeregach dla kuców należy zaznaczyć w 

zgłoszeniu. 

5. 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. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz do ich 

odwołania bez podania przyczyny. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe 

w  czasie podróży i trwania zawodów.  

8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stajnię Komarowo i 

partnerów zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, 

marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług, prowadzenia badań 

satysfakcji klienta, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną, a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych systemów wywołujących przez 

Stajnię Komarowo oraz partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego. 

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

obowiązkowo w kamizelkach ochronnych. 

10. Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. Właściciel zobowiązany jest 

do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

 Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach, dobrostan konia 

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 

starannego obrządku, kucia oraz transportu. 

 Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w 

zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków 

nadużywania pomocy medycznej. 

 Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na 

teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję 

koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

 Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu 

zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 

to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenie obrażeń odniesionych na zawodach, 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu:   30 06 2022 

 


