
30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 175, tel./fax. (12) 262 14 18, 262 54 38; e-mail: kkjk.@op.pl

Propozycje Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody
1. Organizator: KKJK
2. Termin: 4-5 czerwca.2005
3. Miejsce: Hipodrom KKJK
4. Uczestnicy: Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ
5. Termin zgłoszeń: 27.05.2005
6. Ostatecznie zapisy do konkursów: 03.06.2005 - do godziny 20:00
7. Komisja sędziowska: Sędzia główny - Anna Skobrtal

Sędzia MZJ - Jacek Wisłocki
Sędzia - Anna Hadała
Sędzia - Ewa Mrzygłód

8. Gospodarz toru: Jerzy Szumilas
9. Adres: Krakowski Klub Jazdy Konnej,

ul. Kobierzyńska 175, 30-382 Kraków
10. Dodatkowe informacje: Andrzej Gołda, tel/fax. (12) 262 14 18, tel. 508 772 361

Anna Pachla, tel/fax. (12) 262 14 18, tel. 502 977 999
11. Program zawodów: 

sobota - 4 czerwca 2005
godzina 10.00 - konkurs nr 1klasy LL - duże konie - klasy LL dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1

konkurs nr 2 klasy L - dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1
konkurs nr 3 klasy P - dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 4 klasy N - zwykły Art. 238.2.1
konkurs nr 5 klasy C - zwykły Art. 238.2.1

niedziela - 5 czerwca 2005
godzina 9:00 - konkurs nr 6 klasy LL - duże konie - klasy LL dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1

konkurs nr 7 klasy L - szkoleniowy - z oceną stylu jeźdźca
konkurs nr 8 klasy L - dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 9 klasy P - zwykły Art. 238.2.1
konkurs nr 10 klasy N - dwufazowy Art. 274.5.3
konkurs nr 11 klasy C - dwufazowy Art. 274.5.3

UWAGA: 
12. Zgłoszenia na obowiązujących drukach z uwzględnieniem danych koni, wymaganych przez PZJ przy

opracowywaniu wyników zawodów

13. Warunki techniczne:
 parcours - 80 x 100 - podłoże piaskowe
 rozprężalnia - 40 x 80 - podłoże piaskowe
 dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, kontrola dokumentów w dniu

3.06.2005 w godz. 19:00 do 21:00 i w dniu 4.06.2005 w godz. 8:30 do 10:00
14. Sprawy organizacyjne:

 opłaty: organizacyjna 50.00 zł od konia; boks 50,00 zł/dzień : stanowisko 20,00 zł/dzień
 ilość boksów ograniczona 
 za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nie uregulowania opłat do momentu rozpoczęcia

konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa
 stajnie przygotowane od dnia 3 czerwca 2005, godz. 15.00
 pasza dla koni we własnym zakresie
 wstęp do stajni : szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
 organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń
 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
 organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
 za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 200,00 zł



 dokonanie zmian w zapisach do konkursów otwartych po wywieszeniu list startowych za zgodą Sędziego
Głównego - po wniesieniu opłaty 10,00 zł

 wyżywienie w Barze Jeździeckim „STARE KONIE” na terenie KKJK lub we własnym zakresie
 rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
 adresy hoteli:

 CITY - tel. 0-12/ 266 60 21   fax. 0-12/ 267-18-86
 START,  tel/fax. 0-12/ 266 08 80
 KRAKUS, tel/fax. 0-12/ 652 02 02

Polski  Związek  Jeździecki prosi  wszystkie  osoby  zaangażowane  w  jakikolwiek  sposób  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  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.

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 MZJ Kraków 

Prezes KKJK
Andrzej Gołda


