
 

 

 

 

 

 

P A R K U R Y  O T W A R T E  W  

O Ś R O D K U  J E Ź D Z I E C K I M  S E B O R Y  

 
 

1. Organizator: Ośrodek Jeździecki Sebory 

2. Miejsce: Romany Sebory 39, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie 

3. Termin: 17.09.2022 

4. Kontakt telefoniczny 600-086-334  

 

PROGRAM 

 

• Rozpoczęcie godzina zostanie podana w czwartek 

SOBOTA 17.09 
 

Parkur nr.1 40cm   dokładności (bez okresów i szeregów) 

Parkur nr.2 60cm   dokładności (z okserami, bez szeregu) 

Parkur nr.3 MINI LL 80cm z trafieniem w normę czasu(z okserami i szeregiem) 

Parkur nr.4 LL   zwykły  

Parkur nr.5 L   zwykły 

Parkur nr.6 P   z jockerem 

 

HOBBY HORSE 
 

Konkurs nr.7    30cm dzieci do 9 lat zwykły 

Konkurs nr.8    50cm   zwykły 

Konkurs nr.9    70cm   zwykły 

Konkurs nr.10    Potęga skoku  

 

 

5. W konkursach Hobby Horse można startować wyłącznie raz w jednym konkursie, 

przysługują dwa starty tzn. można startować np. konkurs nr.9 i 10 po jednym starcie w 

konkursie. 



6. Opłaty proszę wnosić przed startami. 

7. Zapisy do Hobby Horse wyłącznie przez panel na stronie zawodykonne.com. 

8. Nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników zmagań- flots. 

9. Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

10. Plac konkursowy: 

 

• parkur: podłoże kwarcowe  30x60 m 

• rozprężalnia na hali: podłoże kwarcowe 15x55 m 

 

11. Zgłoszenia do dnia 16.09.2022 przez panel zgłoszeń na stronie 

www.zawodykonne.com 

 

Wstępne listy startowe i godziny dostępne 16.09 ok. godziny 15.00 

(Po terminie organizator też przyjmie zgłoszenie) 

 

12. Dokumentacja 

 

• Wymagane są aktualne paszporty oraz ważne szczepienia przeciwko grypie 

koni. Konie nie posiadające szczepień nie zostaną wpuszczone na teren 

ośrodka. 

• Zawodnicy startujący w parkurach musza posiadać aktualne badania lekarskie 

oraz ubezpieczenie NNW jeździectwo lub sporty wyczynowe, a zawodnicy 

niepełnoletni – pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start 

w parkurach. 

 

13. Boksy: Rezerwacja pod numerem 600-086-334  

 

• Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Boks za całe zawody 100 PLN  

 

14. Opłaty: 

 

• Wpisowe: 100 PLN od pary/ maksymalnie 3 przejazdy 

• Opłata za start w Hobby Horse 40 PLN 

• Opłaty wraz ze zgodami osób niepełnoletnich należy uiszczać bezpośrednio po 

przybyciu na zawody, przed startem konia. 

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie parkurów. 

16. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie 

parkurów lub podczas transportu koni organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

http://www.zawodykonne.com/


ZAPRASZAMY NA PARKURY 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1. 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. 

2. 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 

zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże, 

pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

4. 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 w 

przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej wiedzy 

oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.   


