
 

PROPOZYCJE 
REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
O Puchar Burmistrza Łobza 
Bonin k. Łobza  - 02.05.2016r. 

1. Organizator: Waldemar Zakrzewski Jarosław Sowiński tel. 609 863 917 

2. Termin zawodów: Poniedziałek 02 maj 2016  

3. Miejsce: Bonin k. Łobza 

4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni 

5. Warunki techniczne: parcour i rozprężania  trawiaste 

6. Termin zgłoszeń ostatecznych: sobota 30.04.2016 godz. 20.00 

7. Zgłoszenia:  

      Zgłoszenia imienne e-mailem – Jacek Jezierski Tel. 500 264 733, 505 109 977 
      e-mail: zofjez@wp.pl (na zgłoszeniach prosimy podawać dane kontaktowe;      
telefon, e-mail) 

8.  Komisja sędziowska:  

 Sędzia Główny – Zofia Halina Jezierska 
 Sędzia WZJ – Jacek jezierski  
 Sędziowie:  Marek Chojnacki,  Małgorzata Maćkowiak 
 Komisarz: rotacyjnie 

Gospodarz Toru/ Sędzia stylu: Daniel Miechowicz 

9 Sprawy organizacyjne: 

a. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ 

b. Opłaty organizacyjne:  
   Wpisowe 50 zł od konia  
   Startowe od każdego startu konia:  
    w klasie  mini LL, LL - 20 zł  
               w klasie L -   30 zł            

              w klasie L  licencyjny  - 35 zł  
                                           w klasie biznes - 50 zł 

              w klasie P -  40 zł           
             w klasie N -  45 zł      

             
c. 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. 

d. Każda zmiana na listach startowych po wydrukowaniu 30 zł 
     e.  Podłączenie przyczepy do prądu – 80 zł za zawody. Na zgłoszeniu proszę  
          zaznaczyć, że będą Państwo korzystać z przyłącza prądu.  

10 Odprawa techniczna: Poniedziałek 02.05.2016 godz. 09.00 

11 Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia 
bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia. 

12 Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
regulaminem skoków PZJ. 
 

Program zawodów:  
Poniedziałek 02.05.2016. godz. 10,00 

Konkurs nr 1:   klasa mini LL z trafieniem w normę czasu (towarzyski) Dodatek S1 reg. B 
Konkurs nr 2:   klasa LL z trafieniem w normę czasu (towarzyski) ) Dodatek S1 reg. B 
Konkurs nr 3:   klasa L egzaminacyjny z oceną stylu jeźdźca Art. 6 RRZK 
Konkurs nr 4:   klasa L dwufazowy(Art.274 p.5.2) 
Konkurs nr 5:   specjalny, (wys. przesz. ok. 60 cm) dla Vipów, Tab. C Art. 239 (szybkości) 
Konkurs nr 6:   klasa P zwykły (Art. 238.2.1) o Puchar  Pana Waldemara Zakrzewskiego 
Konkurs nr 7:   klasa N Zwykły z rozgrywką, Art. 238.2.2 o Puchar Burmistrza Łobza 
 

Podział nagród 

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

1,2 Floot’s  i nagrody rzeczowe 

3 Floot’s 

4 150 100 50 30 330 

5 Floot’s  i nagrody rzeczowe 

6 400 300 200 100 1000 

7 500 300 200 100 1100 

                                           
                                     Pula nagród pieniężnych :  zł 2430zł 

 
 
 
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 
 

  Organizator:  
Jarosław Sowiński , Waldemar Zakrzewski 

 
 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 17.04.2016r. 
        
      

 
 


