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OŚRODEK JAZDY KONNEJ,  
KLUB JEŹDZIECKI „ARAT” 
 
  Golędzinów al. Jeździecka 1, 55-120 Oborniki Śląskie,  
www.kjarat.republika.pl   e-mail: kjarat@poczta.onet.pl    tel. 604 23 11 77 
 

        TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE OD ROKU 1974 
 
 

 
 

 

PROPOZYCJE 
Regionalnych Zawodów w Skokach Przez Przeszkody 

Golędzinów – KJ Arat 
„XXIV Memoriał Deja” 

 
 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Miejsce rozgrywania zawodów – Ośrodek Jazdy Konnej „J. Krysmann”, Golędzinów, 

Al. Jeździecka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 604 23 11 77 
2. Kategoria – Zawody Regionalne 
3. Termin – 17.09.2017. (niedziela) 
4. Organizator: Klub Jeździecki Arat, 

Golędzinów, tel. 604 23 11 77,  e-mail: kjarat@poczta.onet.pl 
 

II. Warunki ogólne: 
      Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego     

Związku Jeździeckiego. 
 
III. Warunki techniczne: 
1. Zawody otwarte 
2. Hipodrom – podłoże piaszczyste, rozprężalnia – podłoże piaszczyste. 
 
IV. Warunki udziału:                      
1. Kluby i sekcje zarejestrowane w WZJ i PZJ, zawodnicy niezrzeszeni 
2. Zawodnicy – na własny koszt 
3. Luzacy – na własny koszt 
4. Konie – koszty transportu pokrywają delegujący. Istnieje możliwość wynajmu boksu 

na czas zawodów po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej u p. Jerzego Krysmanna, 
tel. 604 23 11 77. Koszt wynajmu boksu – 60 zł. 

5. Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja PZJ. Konie muszą posiadać aktualne 
badania i szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu. 
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V. Sędziowie: 

Piotr Krysmann - Sędzia Główny i Sędzia Stylu 
Zofia Falińska – Sędzia DZJ 
Paulina Grocka 
Wanda Bonkowska 

 
Gospodarz toru: 
Kazimierz Lewandowski 
 
Biuro zawodów:  
Izabela Bek-Kaczkowska 

 
VI. Program zawodów (rozpoczęcie konkursów o godzinie 9:00): 
1. Konkurs nr 1 kl. mini LL (wys. przeszkód do 60 cm) – towarzyski dokładności bez 

rozgrywki art. 238 pkt. 1.1. 
2. Konkurs nr 2 kl. LL (wys. przeszkód do 80 cm) – dwufazowy art. 274 pkt 5.3. 

Seria A - towarzyski 
Seria B - otwarty 

3. Konkurs nr 3 kl. L – dokładności z rozgrywką art. 238 pkt 1.2. 
4. Konkurs nr 4 kl. L – Licencyjne art. P-4 
5. Konkurs nr 5  GŁÓWNY KONKURS ZAWODÓW – kl. P „O Memoriał Deja”  - 

zwykły z rozgrywką – art. 238 pkt 2.2 
6. Konkurs nr 6 kl. N –  dwufazowy art. 247 pkt 5.3.  

 
 
Nagrody: 
 

1. Konkursy nr 1, 3, 6 – nagrody honorowe; 
2. Konkurs nr  2 seria A – I, II, III miejsce – pasze dla koni; seria B – nagrody honorowe; 
3.   Konkurs nr  5 – I miejsce 300 zł, portret Deja - nagroda przechodnia - oraz bezpłatny 

start w kolejnym memoriale, II miejsce 100zł, III miejsce 60 zł; 
 

 
VII. Zgłoszenia i opłaty: 
1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:  zawody.arat@onet.pl  

do dnia 14.09.2017 (czwartek) do godz. 20.00. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu 
potwierdzenia o jego przyjęciu. 

2. Opłata organizacyjna – 50 zł za od startu. Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed 
planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy. 
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA 
OPŁACIE 30zł. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną opłatą 
organizacyjną. 

3. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji 
zawodów.  

4. Listy startowe będą do wglądu na stronie www.kjarat.republika.pl od piątku 
15.09.2017  od godz. 22.00 – zostaną wtedy podane ostateczne godziny rozpoczęcia 
poszczególnych konkursów. 
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IX.   Różne: 

      1.   Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów  
            i transportu 
      2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz  
            ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz flot’s dla zwycięzców. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku małej liczby 

zgłoszeń. 
5. W konkursach nr 1 i 2 obowiązuje zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich, 

zaświadczenie lekarskie o zdolności do wzięcia udziału w zawodach, oraz paszport dla 
konia. 

 
X.  Propozycje zatwierdzone przez DZJ we Wrocławiu 29.08.2017 

 

Mapka dojazdu do Ośrodka „J. Krysmann” w Golędzinowie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jeźdźcy musza  być  zdrowi, kompletni  i  wytrenowani, zanim wezmą  udział  

w zawodach. Dotyczy to także  stosownych leków,  środków medycznych oraz  
zabiegów chirurgicznych zagrażających  dobrostanowi konia  lub ciąży klaczy, oraz  
przypadków nadużywania   pomocy  medycznej. 
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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, 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. 
 
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. 


