


1. Podstawowe informacje o zawodach 

 
Regionalne i Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody 

Miejsce: Zamek Kliczków ( Plac przez Zamkiem) 
Kliczków 8, 59-724 Kliczków


Data: 3.10.2021r.


Organizator: 


• Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Brawura”  

• Stajnia Książęca w Kliczkowie 

Komitet organizacyjny - Maja Goc + 48 537 770 670 
	 	 Angelika Biernacka + 48 662 138 022


Zgłoszenia: https.//zawodykonne.com

 
Biuro zawodów - Dominika Wiszniewska +48 693 803 845 

2. Osoby oficjale 

• Komisja sędziowska 
                               Włodzimierz Gajda - sędzia główny 
                               Maja Goc 

• Sędzia DZJ -          Krzysztof Ksztoń 

• Komisarz -             Lidia Twardowska-Gajda 

• Gospodarz toru -   Andrzej Potaczek 

• Lekarz weterynarii zawodów - Jan Żurowski tel. +48 602 442 286 
                        


• Zabezpieczenie przed-medyczne - Ratownik medyczny Sylwia Braun tel. +48 724 845 726


 

Propozycje  

Zawodów regionalnych i towarzyskich w         
skokach przez przeszkody 

Kliczków 3.10.2021

http://zawodykonne.com


3. Sprawy organizacyjne: 

	 a. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ/DZJ 
 
	 	 - Prosimy o dostarczenie paszportów koni do biura zawodów przed rozpoczęciem     
konkursu 

- Każdego zawodnika biorącego udział obowiązują aktualne badania lekarskie: 

	 	 Orzeczenie lekarskie bez względu na wiek zawodnika może wydać:

	 	 • wszystkim zawodnikom lekarz specjalista medycyny sportowej;

	 	 • zawodnikom niepełnosprawnym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.

	 	 Zawodnikom do ukończenia 23. roku życia, orzeczenie może wydać:

	 	 • lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji 	 	
	 medycyny sportowej;

	 	 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

	 	 Badania lekarskie zawodników ważne są do 12. miesięcy. Do ukończenia 16. roku 	 	
	 życia, badania mogą być ważne do 6. miesięcy, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 	 	 	
zawodnika lub specyfika współzawodnictwa sportowego.


	 	 - Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start w 
zawodach 

- Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodników przypiętych w widocznych 
miejscach 

	 b. Opłaty: 
 
	 Parkury otwarte: 1T, 2T, 3T	 	 	 	 50 zł/12 EUR

	 

	 Konkursy regionalne: 1R 2R 3R 		 	 	 60 ZŁ/12 EUR


Zmiany w listach startowych po terenie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata 20 zł  
 
Możliwość wynajęcia boksu. Stajnia murowana, niedaleko areny konkursowej.  
	 70 zł/dzień  
	 Szef Stajni - Rafał Bodzianny +48 796 658 988


	 c. Istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla konia i jeźdźca w kwocie 30 zł


	 d. Zgłoszenia w formie elektronicznej przez panel: www.zawodykonne.com  
	 	 do dnia 1.10.2021 do godz. 21:00

	 	 Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszeń po terminie


	 

4. Warunki techniczne 

	 a. Arena konkursowa:	 	 Trawiaste podłoże, równe i elastyczne

	 b. Rozprężania:		 	 Trawiaste podłoże, równe i elastyczne

	 c. Otwarcie stajni:	 	 03.10.2021 godz. 8:00

	 d. Biuro zawodów: 	 	 Czynne od godz 9:00  
	 	 	 	 	 Start zawodów: 10:00

Zawodnicy są zobowiązani do wniesieni opłat w gotówce na min. Jedną godzinę przed rozpoczęciem kon-
kursu. 
	 


http://www.zawodykonne.com


5. Program zawodów 

	 	  
Nagrody rzeczowe: kubki, słodycze, drobny sprzęt jeździecki


Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród w przypadku małej frekwencji 
lub miejsc ex aequo. Nagrody finansowe będą wypłacane w przypadku stawienia się min. 5 par.  
W przypadku nie stawienia się do dekoracji nie będą wydawane. 


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 


8. Odpowiedzialność organizatora 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, członków 
ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń


Konkurs nr Klasa konkursu, wyso-
kość

Art. Nagrody:

Konkurs nr: 1 Towarzy-
ski

Krzyżaki 40 cm dokładności bez roz-
grywki art. 238 pkt. 1.1 

Flot’s, nagrody rzeczo-
we za czyste przejazdy

Konkurs nr: 2 Towarzy-
ski

Mini LL 50-60 cm dokładności bez roz-
grywki art. 238 pkt. 1.1 

Flot’s, nagrody rzeczo-
we za czyste przejazdy

Konkurs nr: 3 Towarzy-
ski

LL 70-90 cm cm zwykły 
art. 238 pkt 2.1 

Flot's, puchary za miej-
sca I-III, nagrody rze-
czowe za miejsca I-V

Konkurs nr: 1 Regional-
ny

LL 90 cm zwykły 
art. 238 pkt 2.1 

Flot’s. Puchary za miej-
sca I-III, nagrody rze-
czowe za miejsca I-V

Konkurs nr: 2 Regional-
ny

L 100 cm zwykły 
art. 238 pkt 2.1 

Flot’s, puchary za miej-
sca I-III, nagrody pie-
niężne za trzy pierwsze 
miejsce: I - 100 zł, II - 70 
zł, III - 50 zł

Konkurs nr: 3 Regional-
ny

P 110 cm zwykły 
art. 238 pkt 2.1 

Flot’s, puchary za miej-
sca I-III, nagrody pie-
niężne za trzy pierwsze 
miejsce: I - 150 zł, II - 
100 zł, III - 70 zł



7. Sprawy weterynaryjne  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:a) szczepienie 
podstawowe:

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień

• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego

szczepienia.

b) szczepienie przypominające:

•  co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)

• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed

  przybyciem na zawody.


8. Kodeks postępowania z koniem 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy.


Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany 
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.


1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 
transportu.


2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Doty-
czy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających do-
brostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. Zawody nie mogą 
zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny pod-
łoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży po-
wrotnej z zawodów.


3. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a 
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryj-
nej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


Propozycje zatwierdzone przez DZJ w dniu ……


