
 

PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINIE KONI KRUSZYŃSCY 

ROŚCISŁAWICE 8–9.10.2016 r. 

 

1. MIEJSCE ZAWODÓW: ul. Leśna 28, 55‐120 Rościsławice k/ Obornik Śląskich 

2. TERMIN ZAWODÓW: sobota 8.10.2016 r. i niedziela 9.10.2016 r. 

3. ORGANIZATORZY: 

Dyrektor zawodów: Iwona Kruszyńska,  

Osoba kontaktowa: Dominika Luty tel. 790 777 925,  

Facebook: fb.com/StadninaKruszynscy 

4. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:       

zgloszenia@kim‐zawody.pl do dnia 5.10.2016 r. W tytule maila prosimy wpisać          

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY oraz nazwisko zgłaszanego zawodnika; prosimy podać         

również numer telefonu zgłaszającego. W przypadku dużej ilości zgłoszeń         

organizatorzy zastrzegają możliwość ograniczenia liczby przyjętych jeźdźców i        

koni, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.  

BOKSY: Dysponujemy boksami dla koni w cenie 210 zł za boks na całe zawody, w               

ramach tej opłaty organizator zapewnia siano i słomę. Opłat za boksy należy            

dokonywać na konto:  

Iwona Kruszyńska 83 1910 1048 2785 6918 4975 0001 do dnia 3.10.2016 r. Boksy              

dostępne od piątku 7.10.2016 r. od godziny 10:00. 

NOCLEGI:  

Hotel Olimp, ul. Poniatowskiego 22, Oborniki Śl. tel. 71 310 12 70 

Retro, ul. Piłsudskiego 8, Oborniki Śląskie, tel. 71 310 13 92 

Port Uraz, Uraz tel. 71 310 83 83  

Villa Barbara, Wielka Lipa tel. 504 595 549 



5. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia główny: Elżbieta Strzeszewska 

Sędziowe: Zofia Falińska, Grzegorz Jasiczek, Justyna Śniecińska, Wanda 

Bonkowska 

Gospodarz toru: Paweł Gołygowski 

Obsługa komputerowa oraz fotokomórki: KiM Technology Jakub Kuświk 

6. WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ. 

7. WARUNKI TECHNICZNE: parkur na placu zewnętrznym o wymiarach 40x80         

podłoże kwarcowe, rozprężalnia na hali o wymiarach 23x50 podłoże kwarcowe. 

8. PULA NAGRÓD: Pula nagród finansowych oraz rzeczowych we wszystkich 

konkursach (regionalnych i towarzyskich) wynosi 20 000 zł. 

9. PROGRAM, SOBOTA 8.10.2016: 

rozpoczęcie godz. 9:00 konkursami w ramach zawodów towarzyskich (konkursy         

nr 1: 70 cm, 2: LL, 3:L ), propozycje zawodów towarzyskich w załączniku nr              

1, następnie konkursy zawodów regionalnych: 

KONKURS NR 4: klasy P  

o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5. o nagrodę sklepu           

jeździeckiego FEBRO 

KONKURS NR 5: klasy N  

dwufazowy art. 274.5.2 o nagrodę firmy DREWNEX JASKULSKI oraz GERMAZ 

Konkurs NR 6: klasy C  

zwykły art. 238 pkt 2.1 o nagrodę specjalną firmy WECHTA 

KONKURS NR 7: klasy N‐1 

zwykły art. 238 pkt 2.1 o nagrodę firmy BROWAR NAMYSŁÓW konkurs           

specjalny ‐ przy sztucznym oświetleniu do muzyki 

NIEDZIELA 9.10.2016: 

Rozpoczęcie godz. 10:00 konkursami w ramach zawodów towarzyskich (konkursy         

nr 8: 70 cm, 9: LL, 10: L) propozycje zawodów towarzyskich w załączniku nr              

1, następnie konkursy zawodów regionalnych: 

KONKURS NR 11: klasy P  

dwufazowy art. 274.5.2 o nagrodę firmy SKLEP JEŹDZIECKI OBIEGŁY 



KONKURS NR 12: klasy N  

zwykły art. 238 pkt 2.1 o nagrodę firmy IGLICA NIERUCHOMOŚCI 

KONKURS NR 13: klasy C 

o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5. o nagrodę firmy CENEO  

KONKURS NR 14: Grand Prix klasy CC 

dokładności z rozgrywką art.238 pkt 1.2 – o nagrodę firmy OSIEDLE LUTYNIA            

oraz UNICASE 

10. NAGRODY 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, honorowe, flot’s oraz pamiątkowe        

statuetki dla zwycięzców. 

SOBOTA 8.10.2016: 

KONKURS NR 4 kl. P ‐ I miejsce‐ derka o wartości 250 zł + bon do sklepu                 

jeździeckiego na kwotę 100 zł, II miejsce ‐ bon do sklepu jeździeckiego na             

kwotę 150 zł, III miejsce‐ bon do sklepu jeździeckiego na kwotę 100 zł 

KONKURS NR 5 kl. N I miejsce‐ Mustang na weekend + 350 zł, II miejsce‐ 300 zł,                 

III miejsce ‐ 200 zł, IV miejsce‐ 150 zł 

KONKURS NR 6 kl. C I‐III miejsce‐ krycie dowolnie wybranym ogierem           

dostępnym w sezonie 2017 ze stacji ogierów WECHTA 

KONKURS NR 7 kl. N‐1 I miejsce ‐ 600 zł, II miejsce ‐ 400 zł, III miejsce ‐ 300                   

zł , IV miejsce ‐ 200 zł  

NIEDZIELA 09.10.2016: 

KONKURS NR 11 kl. P I‐III miejsce ‐ nagrody rzeczowe  

KONKURS NR 12 kl. N I miejsce ‐ 400 zł, II miejsce ‐ 300 zł, III miejsce ‐ 200 zł,                    

IV miejsce ‐ 100 zł,  

KONKURS NR 13 kl. C I miejsce‐ 600 zł, II miejsce‐ 400 zł, III miejsce‐ 300 zł,                 

IV miejsce‐ 200 zł  

KONKURS NR 14 kl. CC I miejsce ‐ 1000 zł oraz bon na zakup paki UNICASE na                 

kwotę 1000 zł, II miejsce ‐ 800 zł, III miejsce‐500 zł, IV miejsce‐200 zł 

11. GODZINY I LISTY STARTOWE: 

ostateczne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe 

podamy w piątek 7.10.2016 r. na profilu facebook: 

fb.com/StadninaKruszynscy 



12. OPŁATY ORGANIZACYJNE: 50 zł od startu. Zamknięcie listy startowej na godzinę           

przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed        

zamknięciem listy. Każda zmiana na liście startowej po jej zamknięciu podlega           

opłacie w kwocie 30 zł. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną             

opłatą organizacyjną. Dla każdego zawodnika biorącego udział w zawodach w          

ramach opłaty organizacyjnej organizator zapewnia jednorazowo ciepły posiłek        

oraz napój. 

13. UWAGI: 

Organizator prosi wszystkich, którzy chcą przyjechać na zawody koniowozem, aby                   

poinformowali mailowo lub telefonicznie o wymiarach pojazdu i stronie rozładunku                   

przygotowane zostanie wtedy specjalne miejsce parkingowe. 

Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z przyczyn atmosferycznych lub                   

losowych. 

Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań                   

zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i                       

innych zdarzeń losowych. 

14. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI  

 

SPONSORZY: 

 

  

   



  

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób        

zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI 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. 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINIE KONI KRUSZYŃSCY 

ROŚCISŁAWICE 8–9.10.2016 r. 

1. PROGRAM:  

SOBOTA 8.10.2016 rozpoczęcie godz. 9:00 

KONKURS NR 1 wysokość przeszkód 70 cm,  

dokładności art. 238.1.1 seria A ‐ duże konie, seria B ‐ kuce o nagrodę firmy 

Way to Clean 

KONKURS NR 2 kl. LL, 

dwufazowy art. 274.5.2 seria A ‐ kuce, seria B ‐ duże o nagrodę firmy NTB 

Tomasz Ochab 

KONKURS NR 3 kl. L  

dwufazowy art. 274.5.2 o nagrodę firmy STEFANIDIS 

NIEDZIELA 9.10.2016 rozpoczęcie godz. 10:00 

KONKURS NR 8 wysokość przeszkód 70 cm,  

dwufazowy art. 274.5.2 seria A ‐ duże konie, seria B ‐ kuce o nagrodę specjalną 

‐ sesje treningowe  

KONKURS NR 9 kl. LL, 

o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5 o nagrodę SK Kruszyńscy  

KONKURS NR 10 kl. L  

o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5 o nagrodę firmy 

EQUISTRO 

2. NAGRODY: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, honorowe, flot’s oraz        

pamiątkowe statuetki dla zwycięzców. We wszystkich konkursach towarzyskich        

przewidziane są nagrody rzeczowe. 

3. DOKUMENTACJA: W konkursach towarzyskich obowiązuje zgoda rodziców dla        

osób niepełnoletnich, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wzięcia udziału w          

zawodach, dla konia paszport z aktualnymi szczepieniami. 

4. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZATOR, ZGŁOSZENIA, WARUNKI OGÓLNE I       

TECHNICZNE, GODZINY I LISTY STARTOWE, OPŁATY ORGANIZACYJNE, UWAGI:        

TAK JAK W PROPOZYCJACH ZAWODÓW REGIONALNYCH.  




