
STAJNIA
JARUŻYN

85-791 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139
e-mail:stajnia_jaruzyn@wp.pl

PROPOZYCJE
REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH 

ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

JARUŻYN 01.04.2023r.

I. ORGANIZATOR

KJ Stajnia Jarużyn

II. BIURO ZAWODÓW

Dorota Zielinska tel. 533 520 795

III. OSOBY OFICJALNE

Sędzia główny – Katarzyna Meger (B1) / e-mail:kasiameger@op.pl / tel. 696 053 284

Sędzia WZJ – Jarosław Lewandowski (B2)

Sędzia – Adam Kozakiewicz (B3)

Szef Komisarzy – Paulina Ogorzała (B2, LK2)

Komisarz rezerwowy - 

Gospodarz toru – Piotr Masłowski (LGT1)

Obsługa komputerowa - 

Lekarz weterynarii – Piotr Banaszak

Obsługa medyczna - 

IV. UCZESTNICY 

– aktualna dokumentacja zgodna z przepisami PZJ

- zawodnicy posiadający licencję WZJ / PZJ – dotyczy konkursów regionalnych

- zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie

- zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie

- konie posiadające licencję WZJ / PZJ – dotyczy konkursów regionalnych

- konie posiadające aktualne szczepienia

- zgoda rodziców / opiekunów w przypadku zawodników niepełnoletnich

mailto:kasiameger@op.pl


V. ZGŁOSZENIA

- panel zgłoszeniowy na platformie zawodykonne.com

- termin zgłoszeń 30.03.2023 (czwartek) do godz. 18:00

- listy startowe zostaną zamieszczone na platformie zawodykonne.com 31.03.2023 do godz. 18:00

- zgłoszenia po terminie za dodatkową opłatą 30 zł

- zmiany na listach startowych po ich opublikowaniu list za dodatkową opłatą 30 zł

- OPŁATY - wpisowe i startowe wynosi 140zł od każdej pary (zawodnik + koń)  – płatne 20 min przed startem

VI. 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.

Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza wet. przed stajnią

VII. WARUNKI TECHNICZNE

Place konkursowe – hala podłoże piaszczyste 60x25 z fizeliną

               na zew. podłoże piaszczyste 75x65 z fizeliną

Rozprężalnia – podłoże piaszczyste 65x40 z fizeliną

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE

01.04.2023r. (sobota)

godzina rozpoczęcia zawodów zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń

KONKURS nr 1 mini LL 50 cm z trafieniem w normę czasu towarzyski

KONKURS nr 2 mini LL 70 cm z trafieniem w normę czasu towarzyski

KONKURS nr 3 KUCE handicapowy (A0, A1 i A2 - 60 cm; C i D - 80 cm), 
dwufazowy art.274.1.5.3

regionalny

KONKURS nr 4 kl. LL z trafieniem w normę czasu towarzyski

KONKURS nr 5 kl. L zwykły art.238.2.1 regionalny

KONKURS nr 6 kl. P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem 269.5 regionalny

KONKURS nr 7 kl. N zwykły z rozgrywką 238.2.2 regionalny

KONKURS nr 8 kl. C zwykły art.238.2.1 regionalny

ZABAWA pierwszy krok drągi na ziemi - dokładności art. 238.1.1 towarzyski

KONKURS nr 9 pierwszy skok drągi 30 cm - dokładności art. 238.1.1 towarzyski
• do mini LL (70 cm) – 4 starty (nie stosuje się w konkursach handicapowych kuców)
• powyżej 70 cm – 2 starty (jeśli koń startuje przynajmniej raz powyżej 70 cm to obowiązują 2 starty)
• kuc/koń może startować pod jednym jeźdźcem max 2 razy
• kuc/koń może startować w jednym konkursie max 2 razy (nie dotyczy drągów na ziemi)



IX. NAGRODY

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE

KONKURS I miejsce II miejsce III miejsce

KONKURS nr 1
mini LL

50 cm

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

KONKURS nr 2
mini LL

70 cm

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

PUCHAR
+ nagroda rzeczowa

KONKURS nr 3 KUCE PUCHAR + 200 zł PUCHAR + 150 zł PUCHAR + 100 zł

KONKURS nr 4 kl. LL
PUCHAR

+ nagroda rzeczowa
PUCHAR

+ nagroda rzeczowa
PUCHAR

+ nagroda rzeczowa

KONKURS nr 5 kl. L PUCHAR + 200 zł PUCHAR + 150 zł PUCHAR + 100 zł

KONKURS nr 6 kl. P PUCHAR + 400 zł PUCHAR + 250 zł PUCHAR + 150 zł

KONKURS nr 7 kl. N PUCHAR + 600 zł PUCHAR + 300 zł PUCHAR + 200 zł

KONKURS nr 8 kl. C 100% startowego

ZABAWA  / 

KONKURS nr 9

 pierwszy krok /

pierwszy skok
Upominek dla wszystkich startujących w konkursie

* Nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną wypłacone/wydane:
- w całości (I-sza, II-ga, III-cia) jeżeli minimalna ilość koni startujących wyniesie 9.

- I-sza i II-ga w przypadku startu 5-8 koni
- I-sza w przypadku startu 1-4 koni

XII. INFORMACJE RÓŻNE

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak 

również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

- Wstęp na teren zawodów bezpłatny.

- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za zgodą 

Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.

KODEKS POSTĘPOWANIA

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, 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, powierzchnie podłoża, pogodę,

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

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po

zakończeniu  kariery  sportowej.  Dotyczy  to  właściwej  opieki  weterynaryjnej  obrażeń  odniesionych  na  zawodach,  spokojnej  starości,

ewentualnej eutanazji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ


