
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

FINAŁ
„MAŁOPOLSKA LIGA JEŹDZIECKA I TOWARZYSKI PUCHAR MAŁOPOLSKI”

WLKS KRAKUS 29.09-01.10.2017

           Organizator: 
WLKS Krakus

Termin: 
29.09-01.10.2017

Miejsce: 
WLKS Krakus Swoszowice 

ul. Kąpielowa 51
30- 698 Kraków

Parkur: piasek 50x70
Rozprężalnia: piasek 30x60

 Termin zgłoszeń:  
24.09.2017

KONTAKT:
zawody.krakus@gmail.com

tel. 505 365 787
Katarzyna Romanko

ZGŁOSZENIA prosimy 
wysyłać poprzez panel: 

zawodykonne.com

Osoby funkcyjne:
Sędzia Główny: Janusz Wójtowicz
Sędzia MZJ:  Anna Hadała
Sędziowie: Monika Bukowiec

Komisarze:
Anna Skobrtal
Mariusz Giergiel

Sędzia stylu: Krzysztof Koziarowski

Gospodarz Toru: Jacek Wodyński
Lekarz Weterynarii: Wojciech 
Kujawski

OPŁATY:
Opłata organizacyjna:
3 dni zawodów wraz z boksem – 380zł/koń
1 dzień zawodów bez boksu – 70zł/koń

Opłata startowa:
Konkurs nr 12   -  P -  20 zł
Konkurs nr 13   -  N -  30 zł
Konkurs nr 14   -  C -  40 zł
Konkurs nr 19   -  P1-  20 zł
Konkurs nr 20   -  N1-  30 zł
Konkurs nr 21   -  C1-  40 zł

Zgłoszenia na zawody wraz z rezerwacją boksów przyjmowane są wyłącznie 
z dołączonym potwierdzeniem wpłaty na konto: 200zł.

W tytule przelewu proszę podać ”ZR i ZT 29.09-01.10.2017 + nazwa konia”

Dane do przelewu:
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
numer konta: 61 1240 4533 1111 0000 5423 0679

W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dn. 24.09.2017r. Organizator 
zobowiązuje się do zwrotu przedpłaty wpłaconej na konto.
Zmiana na listach startowych – 20zł

mailto:zawody.krakus@gmail.com


Stajnie otwarte od 28.09.2017 od godz.14-tej.

Rozprężalnia i hipodrom otwarte w dniu 
28.09.2017r. Do godziny 18.00

 Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, 
po uzgodnieniu z organizatorem. 
Każdy dodatkowy dzień pobytu -  50 zł.

Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie 
z przepisami PZJ i WZJ oraz Regulaminem 
Towarzyskiego Pucharu Małopolski.

 DOKUMENTY:

K  onie  
      -     Każdy koń, musi posiadać numer    
            identyfikacyjny, nadany przez 
organizatora.

– Każdy koń musi posiadać paszport z 
aktualnymi szczepieniami przeciw grypie 
koni oraz licencję zgodnie z przepisami 
MZJ/PZJ (licencja dot. koni startujących 
w zawodach regionalnych). Licencję 
należy wykupić w Biurze MZJ przed 
zawodami. Nie będzie możliwości 
wykupienia licencji dla konia na 
zawodach.

– paszport konia musi być dostarczony do 
loży sędziowskiej przed pierwszym 
startem! Konie, których paszporty nie 
zostaną dostarczone, nie zostaną 
dopuszczone do startu.

   Zawodnicy
  - zawody regionalne - aktualne badania 
    lekarskie od lekarza sportowego, licencje i 
    ubezpieczenie NNW
   - zawody towarzyskie - aktualne badania   
    lekarskie, ubezpieczenie NNW , niepełnoletni
    zgodę rodziców na start w zawodach.

Organizator nie ponosi  odpowiedzialności 
w razie wypadków i zachorowań zawodników, 
luzaków, trenerów, koni na terenie zawodów 
i w czasie transportu jak również w przypadku 
kradzieży , zniszczeń , pożarów i innych 
zdarzeń losowych  .  

• Ilość boksów ograniczona.
• Prosimy o sprawdzanie 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
• Organizator zapewnia pierwszą 

ściółkę( słoma). Istnieje możliwość 
kupienia słomy i siana (balot10,00 zł)

• Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w programie zawodów.

• Protesty wyłącznie na piśmie z 
dołączeniem kaucji 200zł.

   Nagrody: PULA NAGRÓD WYNOSI 3 700,00zł.
3 700zł. nagrody pieniężne:
Konkurs nr 12 – P - 350 zł (I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
Konkurs nr 13 – N - 600 zł (I m-ce 300 zł, II m-ce 200 zł, III m-ce 100 zł)
Konkurs nr 14 – C - 900 zł (I m-ce 400 zł, II m-ce 300 zł, III m-ce 200 zł)
Konkurs nr 19 - P1- 350 zł (I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
Konkurs nr 20 - N1- 600 zł (I m-ce 300 zł, II m-ce 200 zł, III m-ce 100 zł)
Konkurs nr 21 - C1- 900 zł (I m-ce 400 zł, II m-ce 300 zł, III m-ce 200 zł)



Maksymalna ilość startów konia w poszczególnych dniach zawodów:
piątek: 3x(w konkursach do klasy L), 2x(w konkursach powyżej klasy L)
sobota: 3x(w konkursach do klasy L), 2x(w konkursach powyżej klasy L)

niedziela: 2x

W zgłoszeniach do konkursów Towarzyskiego Pucharu Małopolski należy zaznaczyć start w serii A lub B.

Program Zawodów :

        Piątek    29.09.2017 godz. 10.00  
  Konkurs  nr  1    60 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1 
  Konkurs  nr  2    80 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1 
  Konkurs  nr  3   - seria A  - L -  towarzyski - zwykły           art.238.2.1

     seria B - L -  regionalny - zwykły           art.238.2.1
  Konkurs  nr  4    P  regionalny - dwufazowy    art.274.5.3
  Konkurs  nr  5    N  regionalny -  zwykły          art.238.2.1
  Konkurs  nr  6    C  regionalny -  zwykły          art.238.2.1

 Sobota   30.09.2017 godz.9.00
  Konkurs  nr  7 -  50 cm- towarzyski zwykły  - z trafieniem w normę czasu
                             Seria A dla startujących w TPM - kwalifikacyjny do rundy brązowej
                             Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs  nr  8 - 70 cm - towarzyski  -  z trafieniem w normę czasu
                             Seria A dla startujących w T PM - kwalifikacyjny do rundy srebrnej
                             Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs  nr  9 - 90 cm – towarzyski  - z trafieniem w normę czasu
                             Seria A dla startujących w TPM  -kwalifikacyjny do rundy złotej
                             Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs   nr  10  L    regionalny – dwufazowy art.274.5.3
  Konkurs   nr  11  L    licencyjny
  Konkurs   nr  12  P   regionalny - zwykły art.238.2.1
  Konkurs   nr  13  N   regionalny - dwufazowy art.274.5.3
  Konkurs   nr  14  C   regionalny – szybkości art.239. Tabela C

      Niedziela  01.10.2017 godz. 9.00  
  Konkurs  nr  15  - 60 cm  dwufazowy art.274.5.3
                       Seria A dla startujących w TPM– Finał  rundy brązowej (wyłącznie dla par, 

które wzięły udział w konkursie  kwalifikacyjny nr 7 seria A)
                       Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs  nr  16 – 80 cm dwufazowy  art.274.5.3
                      Seria A dla startujących w TPM – Finał  rundy srebrnej (wyłącznie dla par, 

które  wzięły udział w konkursie  kwalifikacyjny nr   8   seria A)  
                      Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs  nr  17  - 100 cm dwufazowy  art.274.5.3
                      Seria A dla startujących w TPM   – Finał  rundy złotej (wyłącznie dla par, 

które wzięły udział w konkursie kwalifikacyjny nr   9   seria A)  
                      Seria B dla niestartujących w TPM
  Konkurs  nr  18   L1   regionalny - zwykły art.238.2.1
  Konkurs  nr  19   P1   regionalny - dwufazowy art. 274.5.3    Finał MLJ
  Konkurs  nr  20   N1  regionalny  - zwykły art. 238.2.1    Finał MLJ



  Konkurs  nr  21   C1  regionalny  - zwykły z rozgrywką art. 238.2.2    Finał MLJ

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi 

wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

1. 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.

2. 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.

3. 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, ewentualnie eutanazji.

4. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 

dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzono w dniu 9.09.2017
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZJ – Jacka Wisłockiego

Propozycje zatwierdzono po korekcie w dniu 14.09.2017
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZJ – Jacka Wisłockiego


