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PROPOZYCJE 

 TOWARZYSKICH 

HALOWYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 

16.10.2016 

Jelenia Góra - GOSTAR 

 
1. Cel        - popularyzacja  i  upowszechnianie jeździectwa 

- integracja  środowisk  sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną 

 

1. Termin: 16.10.2016            

       Miejsce: Jelenia Góra - GOSTAR 

                         

                                     

2. Organizator: STAJNIA GOSTAR 

      

Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 8.30 

    

3. Współpraca: -   
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4. Honorowy patronat: - CENTRUM -JAW– GOSTAR SP.ZOO 

       

5. Uczestnicy: KLUBY I SEKCJE ZAREJSETROWANE W OZJ i PZJ ,  oraz zawodnicy           

                                    NIEZRZESZENI 

 

6.   Warunki   - pisemne zgłoszenie uczestnictwa: 

uczestnictwa:   sk.kruszyn.lek.wet@interia.pl z dopiskiem ,, zawody towarzyskie 16.10” 

                   - termin nadsyłania zgłoszeń do dnia: 14.10.2016r. do godz.20 

                                    - listy startowe na stronie : 15.10.2016  GOSTAR ( FACEBOOK) 

   - w wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia w dniu          

     zawodów nie później jednak niż na  2 godziny przed konkursem, 

          - zgłoszenie powinno zawierać: nazwę klubu, imiona i nazwiska zawodników, nazwy 

   koni ze wskazaniem udziału w poszczególnych konkursach, dzień zawodów 

- brak dokumentacji jeźdźca i/lub konia skutkuje niedopuszczeniem do zawodów 

- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów 

 - każdy zawodnik powinien posiadać ważny dokument tożsamości 

                                    - Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 8.30. 

                                    - zmiany na listach startowych w dniu zawodów 30 zł, od zmiany 

                                    -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ PZJ ZAWODNICY STARTUJĄCY W ZAWODACH   

                                                                       TOWARZYSKICH                                                 

              MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE  ORAZ ZGODY    

              OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA START W ZAWODACH ( ZAWODNICY 

              NIEPEŁNOLETNI) 

                                                                UWAGA! 

          DOJAZD OD MIEJSCOWOŚCI RYBNICA – Ograniczenie Wysokości - 2,8 m 

 

7. Opłaty:  - opłata startowa:30 zł od startu ( za przejazd )                                                                                                                                                                              

                                  - opłata za starty zgłoszone w dniu imprezy- 50 zł 

- brak opłat startowej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu powoduje   

  skreślenie zawodnika z  listy startowej i nie dopuszczenie do konkursu, 

- w przypadku wycofania lub rezygnacji  ze startu organizator nie zwraca wpisowego, 

- BOKS DLA KONIA – 50 zł,-( w dniu zawodów )   100 zł,- od soboty 15.10 

 

8. Program zawodów: 
 

16.10.2016 – godz. 9.00 
 

Konkurs nr 1  kl. LL(mini)-  60-70 cm   – dokładności art. 238 pkt.1.1 

Konkurs nr 2  kl. LL -  80cm          – dokładności art. 238 pkt.1.1                                   

 Konkurs  nr 3kl. LL - 90-95 cm     – zwykły – art.238.2.1 
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10. Komisja 

      sędziowska:           

Sędzia Główny: Krzysztof Ksztoń 

                           Anna Krzesiewicz 

                           Karolina Polak 

                           Andrzej Potaczek 

 

11. Gospodarz toru: Marek Modelewski 

12. Lekarz weterynarii:  Powiatowy Inspektorat Weterynarii Jelenia Góra 

     Lekarz kliniczny zawodów : Dorota Węglińska                                        

13. INFORMACJE : ANDRZEJ POTACZEK KOM. 697 092 543     

14. Nagrody:   

           Konkurs  nr 1 – kl. LL  60 - 70 cm   – miejsce :  I- flots; II flots, III flots; 

           Konkurs  nr 2 – kl. LL  80 cm           – miejsce : I- flots, II flots, III flots; 

           Konkurs  nr 3 – kl. LL 90 – 95 cm    – miejsce : I -flots, nagroda rzeczowa, II flots, III flots; 

15. Parkur i rozprężania :    

-  PARKUR NA HALI  (60x30 m) – podłoże kwarcowe 

-  ROZPRĘŻALNIA   Czworobok  – podłoże kwarcowe 

 

16. Finansowanie:  DELEGUJĄCY 

 

17. Postanowienia   - wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.  

   Końcowe              - organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie     

                                    zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora, 

                                    - zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszych propozycji. 

                                                            
18. Kodeks postępowania z koniem: 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, 

dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej 

opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu. 

 

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą 

udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz 

zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz 

przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną 

uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 

kondycję koni i ich bezpieczeństwo, a także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

 

IV. 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, leczenia obrażeń 

odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
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V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


