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HALOWE REGIONALNE  ZAWODY KONNE   

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
26 styczeń  2013 r. 

 
PROPOZYCJE     ZAWODÓW 

 
1. Organizator zawodów: LZJ DRAMA Zbrosławice. 
2. Miejsce zawodów:        Ośrodek Jeździecki Zbrosławice 
3. Termin zawodów:        26.01.2013 r. sobota  
4. Termin zgłoszeń ostatecznych ilości koni:      21.01.2013 r. godz. 1100 
5. Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów:  23.01.2013 r. Godz. 1500 
6. Zgłoszenia pisemne do konkursów :  Ośrodek Jeździecki Zbrosławice 

ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice 
fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500)  
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl 

7. Dodatkowe informacje na temat zawodów: 
Barbara Jachowicz tel. (0-32) 2337000, 2337103 Marcin Jońca tel. (0-607 797268),  
ewentualnie B. Jachowicz (0-606 788368) 

WARUNKI TECHNICZNE 
1. Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ. 
2. Plac konkursowy – Kryta ujeŜdŜalnia podłoŜe PROSABLE CARTRANS 
3. RozpręŜalnia – Kryta ujeŜdŜalnia podłoŜe PROSABLE CARTRANS 
4. Dokumenty koni i zawodników zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz przepisami weterynaryjnymi. 
5. Zawody będą rozgrywane wg obowiązującego Regulaminu zawodów krajowych w dyscyplinie skoków 

przez przeszkody.  
OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny Zawodów: - Andrzej Jońca 
Sędzia WZJ                         - Artur Siwiński 
Sędziowie .....                      – GraŜyna Wachecka,  Iwona Duda 
Sędzia stylu                         -    
Komisarz                             - Rotacja sędziów 
Gospodarz toru -                 - Piotr Stopa 
Delegat weterynaryjny        - Wiesław Topór 
Dyrektor Zawodów             -  Marcin Jońca 
Dyrektor Biura                    -  Barbara Jachowicz 
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Program Zawodów 
Sobota 26.01.2013r. 

Godz. 10.00   
Konkurs nr 1  - Grupa I  Kuce - dokładności wys. 50 cm  art. 238.1.1  
Konkurs nr 2  - Grupa II  Kuce + MK - dokładności wys. 80 cm  art. 238.1.1  
Konkurs nr 3  - Towarzyski - 70 cm. konkurs  na styl jeźdźca 
Konkurs nr 4 Kl. LL - 90 cm. - dokładności bez rozgrywki art.238 1.1 
Konkurs nr 5 Kl. L   - 100 cm. dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 
Konkurs nr 6 Kl. L1 - egzaminacyjny art. 4 reg. PZJ  
Konkurs nr 7 Kl. P   - 110 cm  dwufazowy art. 274.5.3  
Konkurs nr 8 Kl. N  - 120 cm  zwykły art. 238.2.1  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zgodnie z przepisami PZJ i WZJ zawodnicy muszą posiadać licencje na 2013 rok 
2. Opłaty  
� Opłata organizacyjna – 70 zł od konia 
� Opłata na fundusz nagród ŚZJ – 5 zł. od konia 
� Opłaty za stajnie –    Boks   – 50 zł. za 1 dzień Uwaga boksy tylko w namiotach.  
� Startowe - Zawody Regionalne:  klasa - P -15 zł., Startowe klas N – 20 zł.  
3. Nagrody   
� W Zawodach Regionalnych - Dla zwycięskich koni Flot’s , dodatkowo w konkurach klasy P, N, – nagrody pienięŜne z 

wpisowego, 
4. Organizator zapewnia pierwszą słomę, pasza, pojemniki na paszę i wodę we własnym zakresie. Na terenie zawodów istnieje 

moŜliwość nabycia – słoma 1 kostka 10 zł., siano 1 kostka 10 zł. 
5. Sprawdzanie dokumentów w dniu  26.01.2013  w godz. 800do godz.930   
6. WyŜywienie we własnym zakresie w bufecie na terenie Ośrodka. 
7. Zakwaterowanie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja noclegów) tel. do biura 032 2337000  lub we własnym 

zakresie 
8. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ 
9. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.  100 zł. 
10. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka Jeździeckiego 
11. Agresywne konie naleŜy podać przy zgłoszeniach 
12. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego - 10 zł. 
13. Wymagana dokumentacja dla koni; aktualne badanie i szczepienia ochronne 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i 

transportu. 
Propozycje zatwierdzone przez  Śl.Z.J w dniu  09.01.2013 r. 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangaŜowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniŜej przedstawionego kodeksu oraz 
zasady, Ŝe dobro konia jest najwaŜniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie moŜe być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. 
komercyjnym.  
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, 
metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to takŜe do podawania leków i środków medycznych, 
zabiegów chirurgicznych zagraŜających dobru konia lub ciąŜy klaczy, oraz do przypadków naduŜywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoŜa, pogodę, warunki stajenne, kondycję 
koni i ich bezpieczeństwo takŜe podczas podróŜy powrotnej z zawodów. 
IV. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 
sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obraŜeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich 
aspektów współpracy z koniem. 

 


