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PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

W WARNIKU 24-27.09.2020. 
 

1.ORGANIZATOR 

 

1. Organizator zawodów:  VLN Adamus Sp. J. 

2. Adres zawodów:  Warnik 29, 72-001 Kołbaskowo 

3. Mail:    info@vln.com.pl 

4. Dyrektor zawodów  Daniel Jaśkiewicz, +48 506 060 149 

5. Biuro zawodów  Robert Palacz, +48 609 506 635 

6. Szef stajni   Mateusz Okupniczak, +48 691 614 012 

2.OSOBY OFICJALNE 

 

1. Sędzia Główny:  Dariusz Orzoł 

2. Sędzia WZJ:   Karolina Mądry 

3. Sędzia:   Sławomir Szereda 

4. Szef Komisarzy:  Sylwia Bogacz 

5. Komisarze:   Anna Woźniak, Natasza Wolska 

6. Gospodarz Toru:  Arkadiusz Weckwert 

7. Lekarz weterynarii:  Lech Januszewski 

3.WARUNKI TECHNICZNE 

 

Plac konkursowy: 70 x 50, piasek kwarcowy z włókniną 

Rozprężalnia: 20 x 60, piasek kwarcowy z włókniną - zadaszona arena 

   Otwarcie stajni: 23.09.2020, 12:00 

    Zamknięcie stajni: 27.09.2020, 22:00 
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4.WARUNKI UCZESTNICTWA I FINASOWE 

 

Warunki Uczestnictwa 

1. Ostateczny termin zgłoszeń: 17.09.2020 

2. Uczestnicy: 
Kluby i zawodnicy zarejestrowania w PZJ 
i wojewódzkich związkach jeździeckich. 

3. Zgłoszenia: Przez portal www.zawodykonne.com 

4. Maksymalna ilość zgłoszonych koni: 

(organizator zastrzega sobie prawo do 

przyjęcia większej ilości koni) 

30 

5. Organizator zastrzega sobie przyjęcie zawodnika na zawody tylko pod warunkiem wykupienia 

boksu dla konia 

 

6. Po wycofaniu konia po 21.09.2020 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty w 

przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w 100% 

 

7. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną teren zawodów będzie zamknięty dla osób 

które nie biorą udziału w zawodach. W tej sytuacji zawodnicy mają prawo o zgłoszenie 

maksymalnie 5 osób towarzyszących które będą wpuszczone na teren zawodów ( luzak, trener, 

2X właściciel konia, osoba towarzysząca ) 

 

8. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą 

Sędziego Głównego: 50 zł. 

9. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również 

boksów). 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane 

ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

 

11. ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! 

12. Na terenie ośrodka Verso La Natura psy muszą poruszać się na smyczy. Za wszystkie szkody, 

oraz zakłócenia w przebiegu zawodów wyrządzone przez czworonogi odpowiada ich właściciel. 

13. W niedzielę każdy koń może wystartować tylko w jednym konkursie. 

 

14. Każdy koń może wystartować 6 razy w ciągu całych zawodów zachowaniem dziennego limitu 

startów 

 

Opłaty: 

http://www.zawodykonne.com/
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1. Opłata za boks i starty za całe zawody: 850 zł 

2. Opłata za dodatkowy dzień korzystania z 
boksu: 

70 zł 

3. Jednorazowa licencja regionalna konia:    60 zł 

4. Podłączenie samochodu do prądu: 210 zł 

5. Odpylone siano 13 kg Tophay (JoPack) 40 zł 

6. Trociny odpylone 25 kg 50 zł 

7. Duży bal siana 150 zł 

8. Wszystkie podane kwoty są cenami netto! 

9. W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020r osoby, które chcą otrzymać Fakturę Vat, 

proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu, oraz przesłanie informacji na adres email: 

info@vln.com.pl, dane można również wprowadzić w panelu zgłoszeń na 

www.zawodykonne.com.pl 

10. Przedpłatę w wysokości 400 zł liczoną z boksem należy dokonać dopiero po informacji zwrotnej 

o wstępnej akceptacji na zawody, przelewem w terminie do 17.09.2020 (decyduje data wpływu na 

rachunek bankowy): 

VLN ADAMUS Spółka Jawna 

Ul Ludwika Waryńskiego 4A, 71-316 Szczecin 

ING 79 1050 1559 1000 0092 6388 5957 

Z dopiskiem: Zawody ( z datą zawodów i nazwą konia ) 

Pozostała część płatna na miejscu w biurze zawodów. 

Nie ma możliwości płatności przelewem po zakończeniu zawodów 

 

5.PROGRAM 

24.09 - czwartek 

Konkurs nr 1aR – klasa LL – z trafieniem w normę czasu Dod. S1 

Konkurs nr 1R – klasa L - zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 2R – klasa P – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 2aR – klasa N - zwykły art.238.2.1 

 

25.09 - piątek 

 

Konkurs nr 3aR – klasa LL - z trafieniem w normę czasu Dod. S1 

Konkurs nr 3R – klasa L – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 4R – klasa P – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 4aR – klasa N - zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 4S – Konkurs sześciu barier art. 262.3.2.1 – sponsor konkursu Kreator Dom 

Invest 
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26.09 - sobota 

 

Konkurs nr 6R – klasa P – zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 6aR – klasa N - zwykły art.238.2.1 

 

27.09 - niedziela 

 

Konkurs nr 7aR – klasa LL – z trafieniem w normę Dod. S1 

Konkurs nr 7R – klasa L – zwykły art.238.2.1 

 

W konkursach dwufazowych przejazdy trening.owe ograniczone są do pierwszej fazy. 

 

 

1. 
Konkursy regionalne przed zawodami ogólnopolskimi, rozpoczynają się codziennie 

o 8:00 

Data 
Czwartek  

24.09.2020 
Piątek 

25.09.2020 
Sobota 

26.09.2020 
Niedziela 

27.09.2020 

Konkurs LL L P N LL L P N P N LL L 

I miejsce 150 300  500  600 150 300  500  600 500  600 150 300  

II miejsce 100 200  300  400 100 200  300  400 300  400 100 200  

III miejsce 50 100  200  300 50 100  200  300 200  300 50  100  

Pula 
Nagród 

9 600 zł 

 

2. Nagrody rzeczowe: 
Puchary dla trzech najlepszych par w konkursie 

Flots dla 6 najlepszych par w konkursie 

3. Wypłaty nagród finansowych za poszczególne konkursy będą dokonywane przelewem na 

wskazane konto przez zawodnika 

4. Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek ( 10 % ) 

5. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wysokości 300 PLN. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

7. Do dekoracji po każdym konkursie wyjeżdża sześć najlepszych par 

8. Zawody będą odbywać się zgodnie z wytycznymi i regulaminami obowiązującymi podczas 

epidemii Covid -19. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania tych zasad 

jako nadrzędnych i biorą na siebie konsekwencje prawne. 

6.NAGRODY 
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9.   Nagrody w konkursie 4S: 1-ce 5000 zł, 2-ce – 3000, 3 m-ce 2200 zł, 4-ce 1500 zł, 5-ce 900 

zł, VI m-ce 675 zł, VII m-ce 450 zł, VIII m-ce 375 zł, IX m-ce 300 zł, X m-ce 300 zł, XI m-ce 150 

zł, XII m-ce 150 zł. 

 

 

7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże , wypadki oraz inne szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i w trakcie transportu. 

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

wynikłe w czasie transportu i na terenie zawodów. 

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. 

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 
 

• 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   02.09.2020r. 


