
 

XIX TOWARZYSKIE ZAWODY SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY  

VIII ZAWODY W UJEŻDŻENIU  

O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY TARG 

 
5 i 6 sierpnia 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
PROPOZYCJE 

 
 
 

Stadnina koni w Łopusznej 
 
 



1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa zawodów: 
 
TOWARZYSKIE  ZAWODY W  UJEŻDŻENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

O PUCHAR WÓJTA GMINY NOWY TARG 

 
1.2 Data:  5 i 6 sierpnia 2017 
1.3 Termin zgłoszenia – do 03.08.2016 godz 20.00 można e-mail  
1.4 Miejsce: Łopuszna obok Dworku Tetmajerów  
 
1.5 Organizator: Stanisław Buła  664 840 361 
                          Stadnina koni w Łopusznej 
                         bustak62@poczta.onet.pl   
 
 
2. PRZEPISY OGÓLNE 
 

Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ, MZJ i 
weterynaryjne oraz wg. niniejszych propozycji.  

 
 
3.OSOBY URZĘDOWE 
 
3.1 Komisja sędziowska  
                                               Renta Kurleto  -  sędzia główny 
                                               Anna Skorbrtal – sędzia,  
      
 
3.2 Lekarz Weterynarii     dr Piotr Żmuda 
 
3.3. Gospodarz toru          Anna Skorbrtal 
    
    
 
4. UCZESTNICY 
Zrzeszeni i nie zrzeszeni  
 
5. WARUNKI TECHNICZNE 
 

5.1 Zawody rozgrywane będą na terenie otwartym 
5.2 Wymiary placu konkursowego 40/60 m podłoże ziemia/trawa,  
5.3 Rozprężalnia – podłoże ziemia/trawa 
 
 
6. OPŁATY 
 
6.1 Organizacyjna: 20 zł od konia /za przejazd przy zgłoszeniu w wyznaczonym terminie,  
natomiast zgłaszając po ustalonym terminie 30 zł/za przejazd. Opłaty można dokonać 
przelewem na konto 60 1240 1574 1111 0000 0784 1642 
 
 
 
 
7. ZGŁOSZENIA 
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7.1 Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na drukach dołączonych do propozycji 
e-mail: bustak62@poczta.onet.pl  
 
7.2 Zgłoszenia ostateczne (po terminie): 04.08.2017 do godz. 2000  
 
7.3. Dokumenty jeźdźców i koni: zgodnie z regulaminem i przepisami PZJ, MZJ i 
weterynaryjnymi;  
 
 
 
 
 
8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE  
 
8.1 Uczestnicy Zawodów Konnych zobowiązani są do przedstawienia paszportu ze 
szczepieniami p/ko grypie ważnymi 6 m-cy szczepieniami. 
 
 
9. INFORMACJE RÓŻNE 
 
9.1 Protest, pod rygorem nieważności musi być złożony na piśmie nie później niż pół 
godziny po zakończeniu konkursu wraz z kaucją w wysokości 200 zł. 
9.2 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
zawodników, luzaków i koni w trakcie transportu na miejsce zawodów, w trakcie ich trwania 
oraz powrotu, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i pożarów. 
9.3 Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 
trzecich spowodowane przez nich samych ich pracowników i ich konie. 
9.4 Ostateczna interpretacja i wykładnia niniejszych propozycji należy do organizatora. 
9.5 W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 koni do danego konkursu, konkurs zostaje 
odwołany. 
 
 
10. NAGRODY 
 
Organizator zapewnia dla zwycięzców nagrody rzeczowe w postaci sprzętu i ekwipunku 
jeździeckiego oraz floots. 
 
11.PROGRAM ZAWODÓW w Łopusznej 
 

Sobota 5 sierpnia 2017 
UJEŻDŻENIE  

 
 

 
14.00. sprawdzanie dokumentów koni do ujeżdżenia 
15.00 - podanie list startowych 

 16.00   – Konkurs I - program L2 
 17.00   – Konkurs II - program P4 

- wręczenie nagród po każdym konkursie 
-  zakończenie zawodów 
18.00 spotkanie przy grillu i zabawa taneczna  
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Niedziela 6 sierpnia 2017 
SKOKI i ZRYWKA DRZEWA 

 
8 - 10.00. sprawdzanie dokumentów, podanie list startowych 
11.00  
- I konkurs zwykły - 50 cm  
12.00 
- II konkurs -70cm dokładności z rozgrywką 
13.00 
- III konkurs zwykły- 80cm -  
15.00- 
 IV konkurs - 100cm - dokładności z rozgrywką 
Dekoracje zwycięzców po każdej konkurencji 
 
17.00 
- Mistrzostwa Podhala w Zrywce Drzewa 
18.00  
Spotkanie przy grillu - dyskoteka 
 
Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych 
 
 
 
 
12. REGULAMIN ZAWODÓW TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
 

1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie z 

tym, że osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub prawnego 

opiekuna.  

2. Każdy zawodnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na 

uczestnictwo w zawodach jeździeckich.  

3. Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę NW z tytułu uczestnictwa w 

zawodach jeździeckich.  

4. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem 

trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki 

ochronne.  

5. Do konkursu skoków zawodnicy mogą zgłaszać swój udział albo w kategorii małej 

(50, 70cm) albo dużej (80, 100cm) 

6. W zawodach mogą startować konie 4-letnie i starsze. Konie 6-letnie i starsze mogą 

startować 3 razy w ciągu dnia, ale nie więcej niż dwa razy w jednym konkursie. Pod 

uwagę brany jest tylko wynik PIERWSZEGO przejazdu w danym konkursie.  

(Regulamin PZJ Wyd. 2016 obowiązujące od 1 kwietnia 2016 - art. 4, pkt. 4  - Jeżeli 

na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik drugi raz, 

to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się 

wynik tylko pierwszego startu.). .  

7. Ostateczne zamknięcie listy startowej następuje godzinę przed planowanym 

rozpoczęciem zawodów. 



8. W przypadku, gdy zawodnicy uzyskają jednakową ilość punktów  w tej samej 

kategorii, o kolejności decyduje lepszy czas przebiegu.   

9. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój. 

10. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ. 

11. Opłata startowa w zawodach skokowych i ujeżdżeniu wynosi 20zł/przejazd od 

pary zawodnik/koń, pod warunkiem zgłoszenia nie później, niż 3 dni przed 

zawodami. Opłata startowa za zgłoszenie po terminie wynosi 30zł/przejazd 

 
NAGRODY 

Dla zwycięzców za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii przewidziane są  puchary, 
nagrody rzeczowe oraz flots dla pierwszych 15 uczestników. 

Prosi się wszystkie osoby zaangażowane 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. 

 
 
 
 

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 dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do 
przypadków nadużywania pomocy. 

3. 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. 

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, obrażeń odniesionych na 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki  

w dniu 20.07.2017 – Jacek Wisłocki – Przewodniczący Kolegium Sędziów MZJ 
 


