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Propozycje Regionalnych i Towarzyskich  

Zawodów Jeździeckich w Skokach Przez Przeszkody 

JKS „W Siodle” Oława 

11.06.2017 

 

1. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „W Siodle”, Urząd Miejski w Oławie. 
2. Miejsce i termin: Hipodrom JKS „W Siodle” przy ul. Kilioskiego w Oławie, 11.06.2017r. 
3. Zgłoszenia: do 09.06.2017 w formie: 

 imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia, nazwa klubu, numery konkursów  oraz ilośd 
startów, ew. uwagi, telefon kontaktowy na adres: jkswsiodle@gmail.com   

4. Kontakt: 
e-mail: jkswsiodle@gmail.com 
tel.: 609-579-646 

5. Uczestnicy: Kluby i Sekcje PZJ, zawodnicy niezrzeszeni. 
6. Komisja sędziowska:  

I. Sędzia główny:  Grzegorz Jasiczek 
II. Delegat DZJ: Justyna Borysewicz Rudy 
III. Komisarz zawodów: Wanda Bonkowska 

7. Gospodarz toru: Jacek Pękalski 
8. Warunki techniczne: plac konkursowy i rozprężalnia – podłoże trawiaste. 
9. Program zawodów:  

Rozpoczęcie o godzinie 1000 
Konkurs nr 1: L0 – kuce i duże konie, wysokośd przeszkód do 60 cm, dokładności  bez 
rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1 
Konkurs nr 2: LL0 –  kuce i duże konie, wysokośd przeszkód do 90 cm, dokładności bez 
rozgrywki art. 238 pkt 1.1  
 Konkurs nr 3: LL kuce, dokładności bez rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1  
Konkurs nr 4: LL duże konie, dokładności bez rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1  
Konkurs nr 5: L dokładności bez rozgrywki, art. 238 pkt. 1.1  
Konkurs nr 6: P zwykły, art. 238 pkt. 2.1  
Konkurs nr 7: N zwykły, art. 238 pkt. 2.1  

10.     Sprawy organizacyjne: 
I.  Opłaty organizacyjne: 

Startowe: 25zł płatne najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem konkursu  
II. Dokumentacja 

Zawodników i konie startujące w zawodach regionalnych obowiązuje dokumentacja 
PZJ. 

III. Nagrody:  
Flot’s oraz nagrody rzeczowe  

IV. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,  kradzieże i szkody powstałe 
podczas trwania zawodów. 
Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany programu zawodów. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM      

Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postępowania z Koomi, jak również 
przestrzegania zasady, że  dobro koni jest najważniejsze. Dobro  koni  musi  byd  zawsze 
uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może byd podporządkowane celom 
komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowao i treningu konia do zawodów jego dobro musi byd stawiane na 

pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i 
obrządzania oraz transportu. 

2. Konie i zawodnicy muszą byd dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczad się dobrym 
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy 
weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeostwa po operacjach  ,  w  czasie  ciąży oraz interwencji w 
razie złego traktowania konia. 

3. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócid szczególną uwagę na: 
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża  na hipodromie  i  trasach,  warunki 
pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeostwa  i wygody koniom w 
drodze powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom prawidłową opiekę po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepieo (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. 


