
                 Propozycje Zawodów ,,VI Święto Konia'' 

                                                 Zawody w skokach i w powożeniu 

 

 

1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Jeździecki Leśna Podkowa 

2. Miejsce: Rychlik 23, 64-980 Trzcianka woj. Wlkp., tel. 603-098-189 

3. Termin zawodów:  02.09.2018r. (niedziela), godz. 10.00 

4. Osoby oficjalne:  

Sędzia główny:  Tadeusz Szymoniak 

Sędzia: Monika Kochanowska-Podskarbi  

Gospodarz toru: Mirosław Szłapka 

5. Termin zgłoszeń: do 31.08.2018r. poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com,  

kj@lesna-podkowa.pl ,obsługa fotokomórek  wszelkie informacje 603-098-189 

6. Wymagana dokumentacja – badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na 

start, paszport i aktualne szczepienia konia, zawodnik i koń powinien mieć ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych. 

 

7. Program zawodów:  

Zawody Towarzyskie w skokach 10.00, biuro czynne od 9.00 

        Konkurs nr 1 klasy mini LL (60 cm) - ,,Debiuty " w normę czasu (art. 238.1.1.) 

Konkurs nr 2 klasy LL przebierany koń i jeździec (70 cm) w normę czasu (art. 

238.1.1.) 

Konkurs nr 3 klasy LL (90 cm)- ,, Super Amator" zwykły (art.238.2.1) 

        Konkurs nr 4 klasy L (100 cm)– zwykły (art.238.2.1)  

        Konkurs nr 5 klasy  L1 –(105 cm)-  wzrastających trudności z Jokerem (art.269.5)  

8. Puchary za pierwsze trzy miejsca, floot’s za czyste przejazdy, atrakcyjne nagrody rzeczowe, drugi start 

pary zaliczany jest do klasyfikacji. 

9. Warunki: piaszczysty parkur i rozprężania. Przewidywane jest równanie parkuru i rozprężani między 

konkursami 

 

http://www.zawodykonne.com/
mailto:kj@lesna-podkowa.pl


10. Opłaty:  

 Zawody w skokach- 40 zł. od startu,  

 Zawody w powożeniu 40 zł. od startu 

 Klubowicze KJ Leśna Podkowa 30 zł. od startu 

12. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące  wyniknąć w 

trakcie transportu koni, zawodników oraz osób trzecich, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 

14. Zabezpieczenie medyczne- karetka specjalistyczna wraz z obsługą obecna na terenie zawodów przez 

cały czas trwania zawodów.  

15. Na terenie zawodów będą stoiska. 

16. Na terenie Ośrodka  psy mogą być prowadzone wyłącznie na smyczy.  Każdy właściciel psa ma 

obowiązek posprzątania po swoim czworonogu.  

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec 

zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.  

 

         Zawody Towarzyskie w powożeniu 15.00 

 
 Konkurs 1- Rodzaj zawodów: Zręczność powożenia – II nawroty próba zręczności zgodnie z 

regulaminem powożenia Art.4.4  

                  Sędzia i gospodarz toru: Gracjan Pietruszka 

1. start obowiązkowo w kaskach  

2. zawodnik i luzak podpisuje oświadczenie o starcie na własna odpowiedzialność ( w załączniku 

przykładowa karta zgłoszeniowa ) 

3. dla nieletnich startujących obowiązkowo pisemna zgoda rodziców ( opiekunów )  

4. konie w wieku min 3 lata każdy koń może iść 2 razy  

5. konkurs zwykły w oparciu o przepisy PZJ - szczegóły na odprawie z zawodnikami - ewentualne 

zmiany  

6. w przypadku zgłoszeń poniżej 25 zaprzęgów konkurs dwu nawrotowy 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy!!! 

Prezes 

KJ Leśna Podkowa 

 

 

 



 

 

 

Kodeks postępowania z koniem 

 

 

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.  

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, 

jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.  

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu 

zdrowie i dobro konia.  

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna 

mieć miejsce zawsze i wszędzie.  

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, 

pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.  

6.  Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na 

temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.  

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być 

wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.  

8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy 

uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.  

9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób 

oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.  

10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i 

wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin 

jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia. 

 

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 

 


