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               PROPOZYCJE 

XXXVII MISTRZOSTWA OŚRODKA JAZDY KONNEJ  

"PEGAZ"  

 

Miejsce zawodów:  hipodrom OJK "PEGAZ",  

 31-752 KRAKÓW, ul. Łowińskiego 1.  

Termin zawodów:  26.05 2018 r. 

Kategoria  :  Zawody Towarzyskie w skokach 

Komisja sędziowska  :   

Janusz Wój towicz                 -sędzia główny 

Anna Hadała                         sędzia  

Ewa Mrzygłód                       komisarz zawodów  

Bogdan German                     gospodarz toru 

 

Parcours o wymiarach 63 x 44m.podłoże trawiaste  

Rozprężalnia o wymiarach 50 x 20 m podłoże piasek  

 

PROGRAM ZAWODÓW:  

 

sobota, 26 maja 2018 roku, godz. 11:00  

 

konkurs tatarski dla dzieci 7 -11 lat  

konkurs skoków  50 cm zwykły                              art.238.2.1 

konkurs skoków  70 cm zwykły                                art.238.2.1  

konkurs skoków klasy LL zwykły                          art.238.2.1 

konkurs skoków klasy L dwufazowy                       art.274.5.3 

konkurs specjalny oldboyów,  

uroczyste zakończenie zawodów –  wręczenie nagród .  
 
Nagrody: flots dla wszystkich uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

Odprawa techniczna:  dnia 28.05 2017 r. o godz. 10:00.  

 

Wszystkich jeźdźców obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie  od lekarza 

sportowego i ubezpieczenie NW, niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie rodziców 

lub opiekunów.  

Organizator nie zapewnia paszy dla koni oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki, szkody i  kradzieże w  czasie trwania zawodów.  

Uczestników obowiązuje wpisowe w  wysokości 50 zł od startującej pary. Wpłata 

wpisowego na odprawie technicznej.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  programie zawodów.  

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 20 maja 2018 roku  pocztą na adres 
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OJK "PEGAZ": ul.  Łowińskiego 1, 31-752 KRAKÓW,  lub pocztą elektroniczną na 

e-mail: bogdangerman@vp .pl. Możliwe jest  także telefoniczne dokonywanie 

zgłoszeń pod numerem: +  12 / 425 80 88 lub + 604 05 93 89. 

 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  

 

 

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 podawani a 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, po godę, 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 w szelkich 

aspektów współpracy z koniem.  

 

 

 

 

 

 

Za komitet organizacyjny 

 

BOGDAN GERMAN 

 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone w dniu 23.04.2018r.  

przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZJ Jacka Wisłock iego  


