
 

 
 
 

 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
Rodzaj zawodów: Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody 

Data:  02.05.2015r  godz. 11:00 

Miejsce: Mrozy 05-320 Stadion w Mrozach ul. Tartaczna 1 

Organizator: Szwadron Kawalerii w Barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

Dyrektor zawodów Mariusz Szeszoł tel. 502 196 934 
 
II. PRZEPISY 
Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg 
regulaminów i przepisów PZJ. Konkursy „towarzyskie” rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz 
z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR. Osoby bez licencji 
(niezarejestrowane), w konkursach „towarzyskich”, obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz 
w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
Sprawy weterynaryjne: zgodnie z przepisami. W konkursach towarzyskich wymagany minimum paszport urzędowy 
konia z aktualnymi szczepieniami. 

 
III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny: Ewelina Ćwiklak-Muśnicka 
Sędzia WMZJ : Maksym Maksymowicz 
Sędzia : Adam Sulewski, Leszek Doraczyński 
Gospodarz Toru: Michał Kratke 

Biuro: Marzena Świętochowska-Gryz 
Komisarz zawodów: rotacja sędziów 
Lekarz weterynarii: Marta Paździoch 
Karetka pogotowia z ratownikiem 

 
IV. WARUNKI TECHNICZNE 
Parkur – podłoże trawiaste 
Rozprężalnia- podłoże trawiaste 

 
V. ZAPROSZENIA - Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMZJ oraz osoby niezrzeszone  

 



VI. OFEROWANE ŚWIADCZENIA 
Wyżywienie: catering na terenie zawodów 
Stajnie: organizator zapewnia parking dla koniowozów  
 

 
VII. ZGŁOSZENIA 
Termin zgłoszeń:  29.04.2015 (środa) 
 e-mail: lysykon5@wp.pl  (Leszek Doraczyński tel. 505 843 018) 

 
VIII. Wpisowe od konia: 60 PLN 
Startowe: konkurs debiuty i klasa LL – 20 zł, a w konkursach klasa L i P -25 zł , N-40zł 
 
IX. NAGRODY 
Nagrody :flots, puchary, nagrody rzeczowe ( flots dla 25% koni, puchary za I,II i III miejsce w każdym konkursie). 
W Konkursie LL bony wartościowe do wykorzystania w sklepie jeździeckim: I miejsce 200 zł, II 100 zł, III 50 zł. 
W pozostałych konkursach według tabeli: 
 

Nagrody gwarantowane Konkurs 
Klasa L 

Nagrody gwarantowane konkurs 
Klasa P 

Nagrody gwarantowane konkurs 
Klasa N 

I- 400 zł, II -200 zł, III – 150 zł I- 500 zł, II -300 zł, III – 200 zł I- 800 zł, II -400 zł, III – 250zł 

 
Konkurs Klasy N odbędzie się w przypadku zgłoszenia min. 5 koni, brak odpowiedniej liczby uczestników 
spowoduje podwyższenie nagród w konkursach L i P. 
 

X. PROGRAM ZAWODÓW  start godz. 11:00 
 

Konkurs nr 1, Debiuty - Towarzyski , zwykły, wys. 60 cm, (art.238.2.1) 

Konkurs nr 2, klasa LL - Towarzyski , zwykły, wys. 80 cm, (art.238.2.1) 

Konkurs nr 3, klasa L -  dwufazowy, wys. 100 cm (art. 274.5.2) 

Konkurs nr 4, klasa P -  dwufazowy, wys. 110 cm (art. 274.5.2) 

Konkurs nr 5, klasa N  - MEMORIAŁ mjr Seweryna Kuleszy, zwykły z rozgrywką, wys. 120 cm   

                                            (art. 238.2.2) 

 
XI. INFORMACJE DODATKOWE 
Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestnika, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczenia, pożarów i innych zdarzeń losowych podczas Zawodów w skokach przez przeszkody lub transportu. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Zawodów i możliwość ich odwołania w przypadku małej ilości 
zgłoszeń uczestników. 
Wstęp na teren zawodów bezpłatny 
 
Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia 14.04.2015r 

Kodeks Postępowania z Koniem 
I. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że 

wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad 

niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku 

dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu 

sportowemu ani celom  komercyjnym. 

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać 

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

obrządku, kucia i transportu. 

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

Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 

powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas 

podróży powrotnej z zawodów. 
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V. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 


