
PROPOZYCJE 
Zawodów Regionalnych oraz Zawodów Towarzyskich 

w Skokach przez przeszkody 
 

1. Termin zawodów: 28-29 lipiec 2012 roku 
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii „MAAG”; ul. Ściegiennego 207       
25-116 Kielce 
3. Organizator:  KKJ MAAG 
4. Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w OZJ i PZJ 
5. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 24.07.12 na e-mail: a-kosciak@wp.pl 693-41-83-63; (imię, 
nazwisko, klub, konkursy, tel. kontaktowy) 
6. Opłaty: opłata organizacyjna: 100 zł. od konia za całe zawody, 70 zł. od 
konia za dzień zawodów( regionalne); 80 zł./ 50 zł. zawody amatorskie 
7. Stajnie:Boksy- cena 100 zł, stanowiska – cena 70 zł.  z wyżywieniem(siano, owies, słoma) 
na czas trwania zawodów (28-29.07); ilość miejsc ograniczona 
8. Warunki techniczne: zawody odbywać się będą na terenie otwartym; tor konkursów 
– podłoże piaszczyste; rozprężalnia – podłoże trawiaste 
9. Przewodniczący komisji sędziowskiej - Dagmara Szrajer; Gospodarz toru – Herbert 
Szrajer 
10. Program zawodów: 
 
27 lipiec 2012 r. (sobota) godz. 11.00 
 
Konkurs nr A1 65 cm dokładności, z trafieniem w normę czasu. Przy równej ilości punktów o 
zajętym miejscu czas zbliżony normie. 
Konkurs nr A2 80 cm zwykły 
Konkurs nr 1 kl. LL dokładności  art. 238.1.2., 
Konkurs nr 2 kl. L dokładności  art. 238.1.2., 
Konkurs nr 3 kl. L1 na styl jeźdźca (egzamin licencyjny) 
Konkurs nr 4 kl. P zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 5 kl. N dokładności z rozgrywką art. 238.1.2, 
 
28  lipiec 2012 r. (niedziela) godz. 11.00 
 
Konkurs nr A3 65 cm z wyboru trasy 
Konkurs nr A4 80 cm zwykły z niespodzianką ,  
Konkurs nr 6 kl. LL dokładności  art. 238.1.2, 
Konkurs nr 7 kl. L dwufazowy art. 274.5.3 
Konkurs nr 8 kl. P zwykły z niespodzianką 
Konkurs nr 9 kl. N o wzrastającym stopniu trudności art. 269.5. 
Konkurs nr 10 kl. C o wzrastającym stopniu trudności art. 269.5 
 
 

W sobotę o godz. 18.00 zapraszamy na ognisko, tańce, hulanki, swawole. Organizator 
zapewnia poczęstunek ( kiełbaska, bigos) i dobrą zabawę. 

 
 

Zapraszamy!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Informacje ogólne: 
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań 
trenerów, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, 
pożarów i innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów. 
• Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, ŚZJ i 
weterynaryjnymi. Zawodnicy nie posiadający wymaganych i aktualnych dokumentów nie będą 
dopuszczeni do startu. Uwaga!! Koń, aby startować w zawodach regionalnych musi mieć 
wykupioną roczną opłatę rejestracyjną wg cennika swojego WZJ. Licencja roczna szczebla 
centralnego dla konia nie daje mu prawa startu w zawodach regionalnych. 
• Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 
trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 
• Każda reklamacja (protest), aby była ważna, musi być zgłoszona na piśmie z dołączeniem 
kaucji w wysokości 200 PLN 
• Każda zmiana na listach startowych po wydrukowaniu 20 zł. za zgodą sędziego głównego. 
• Organizator zapewnia puchary oraz flot’s dla zwycięskich koni. 
   Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w trakcie trwania imprezy. 
• Niepełnoletni Uczestnicy Zawodów Towarzyskich muszą posiadać pisemną zgodę 
rodziców na udział w zawodach. 
• Konkursy A1-A4 – Zawody Towarzyskie, konkursy nr 1 – 10 – Zawody Regionalne. 
• Sprawdzanie dokumentów w sobotę w godzinach 945-1045. 
 
 
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA 
 

1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy 
2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, 
organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych 
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie 
koniom 
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, 
higieny i bezpieczeństwa koni. 
5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy 
przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i 
pojenie koni. 
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i 
postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności. 
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca 
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie 
mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone. 
9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie 
osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni. 
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej 
problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. 
Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni. 
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych 
zasad Kodeksu Postępowania z Końmi. 
Propozycje zatwierdzone przez Świętokrzyski Zwi ązek Jeździecki w dn. .................. 
 


