
  

PROPOZYCJE 
GWIAZDKOWE 

HALOWE TOWARZYSKIE ZAWODY 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

KJ WOLICA - 15.12.2018 
 

1. Organizator: KJ Wolica 
2. Kontakt: kjwolica@gmail.com, tel. 602-400-102 
3. Miejsce: Kryta ujeżdżalnia KJ Wolica, Wolica 1 G, 62-872 Godziesze 
4. Termin: 15.12.2018 
5. Termin zgłoszeń: 12.12.2018 
6. Zgłoszenia: pisemnie na email: kjwolica@gmail.com 
7. Warunki techniczne: 

 Plac konkursowy – kwarc z włókniną rozmiar 70x21 
 Rozprężalnia – piasek rozmiar 40x20 

8. Opłaty: 
 100 zł wpisowe i startowe za całe zawody bez boksu 
  Od 100 zł za wypożyczenie konia do startu z KJ Wolica (konkursy 20cm-80 cm) 
 150 zł wpisowe i startowe za całe zawody z boksem bez ściółki  
 200 zł wpisowe i startowe za całe zawody z boksem ze ściółka  

9. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ 
10. PROGRAM ZAWODÓW: 

SOBOTA     godzina 10.00 
 Konkurs nr 1 – 20 cm konkurs zręcznościowo skokowy  
 Konkurs nr 2 – 40 cm konkurs dokładności  
 Konkurs nr 3 – 60 cm dokładności  
 Konkurs nr 4 – 80 cm dokładności  
 Konkurs nr 5 - LL dokładności  z rozgrywka (do 90 cm) Art. 238.1.2 
 Konkurs nr 6 – L dokładności z rozgrywką (100cm)                Art.238.1.2 
 Konkurs nr 7 – P treningowy na zasadach konkursu zwykłego pod okiem trenera II klasy 

PZJ 
 Konkurs nr 8 – N treningowy na zasadach konkursu zwykłego pod okiem trenera II klasy 

PZJ 
 

11. Nagrody: 
 flots dla 25% zawodników startujących w danym konkursie 
 słodkie upominki dla 25% zawodników startujących w danym konkursie 
 w konkursie klasy L puchary i nagrody rzeczowe 



 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 
2. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce 

podczas trwania zawodów oraz podczas transportu. 
3. Zawody rozgrywane są według przepisów i regulaminu PZJ. 
4. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ. 
5. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców / opiekunów na start w zawodach. 
6. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia NW na okres startów w zawodach. 
7. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego 

głównego: 20 zł. 
8. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 200 zł. 
9. Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie w wyznaczonych 

miejscach parkingowych. 
10. Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. 
11. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za szkody wyrządzone 

przez zwierzę 
 
 

 
 
 

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 dobro konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może 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 także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających 
dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy. 
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 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 obrażeń 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. 


