
 
 

 REGIONALNE ZAWODY KONNE   
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

FINAŁ LIGI ŚLĄSKA 
 

PROPOZYCJE 
 
1. Organizator zawodów: Klub Jeździecki Zbrosławice 

Ośrodek Jeździecki  Sp. z o.o. 
2. Miejsce zawodów:        Ośrodek Jeździecki Zbrosławice 
3. Termin zawodów:        08-09.10.2005 r.  
4. Termin zgłoszeń wstępnych:     01.10.2005r. 
5. Termin zgłoszeń ostatecznych ilości koni:      04.10.2005 r. 
6. Termin zgłoszeń ostatecznych do konkursów:  06.10.2005 r. Godz. 1500 
7. Zgłoszenia pisemne do konkursów :  Klub Jeździecki Zbrosławice 

Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice 
fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500)  
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl 

8. Dodatkowe informacje na temat zawodów: 
Barbara Jachowicz tel. (0-32) 2337000, 2337103 (0-606 788368) 
Andrzej Jońca tel. (0-601415902) 

 

WARUNKI TECHNICZNE 
1. Plac konkursowy  zgodnie z przepisami PZJ. 
2. Plac konkursowy – Hipodrom, podłoże: trawiaste 
3. Rozprężalnia – Hipodrom podłoże trawiaste 
4. Dokumenty koni i zawodników zgodnie z przepisami PZJ. 
 

OSOBY OFICJALNE 
 
Sędzia Główny Zawodów: - Lucyna Nieużyła 
Sędzia WZJ                      - Mariola Pisarska 
Sędziowie ..... –                - B. Chrzanowski, G. Wachecka,  
Sędzia kwalifikator          -  B. Kuchejda     
Komisarz        -                - Rotacja sędziów 
Gospodarz toru -              - P. Stopa/T.Koza 
Delegat weterynaryjny -      Wiesław Topór 
Dyrektor Zawodów       -      Marcin Jońca 
Dyrektor Biura             -      Barbara Jachowicz 
 



Program Zawodów 
 

Dzień pierwszy 
Sobota 08.10.2005 

Godz. 11
00
   Konkurs nr 1 Kl. LL – 80cm. - dokładności art.238 p.1 

Godz. 12
00
   Konkurs nr 2 Seria A - Kl. L  konkurs kwalifikacyjny art.4 reg. PZJ 

Godz. 13
30
   Konkurs nr 2 Seria B - Kl. L – 100cm. dokładności bez rozgrywki (art. 238 p.1) 

Godz. 16
00
   Konkurs nr 3 Kl. P – 110 dwufazowy (art. 274.5.2) 

Godz. 17
00
   Konkurs nr 4 Kl. N – 120 dokładności (art. 238.2.2)   

Godz. 18
00
   Konkurs nr 5 Kl. N – zwykły (art. 238.2.1) 

 
Dzień drugi 

Niedziela 09.10.2005r. 
Godz. 10

00
   Konkurs nr 6 Kl. LL – 80 dokładności art. 238 p.1 

Godz. 12
00
   Konkurs nr 7 Kl. L  

     Juniorzy Młodsi 
           ♦       ♦       ♦       ♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 100 cm (otwarty 100 cm) art. 238.1.1 z oceną stylu 
jeźdźca 
        ♦        ♦        ♦        ♦       II nawrót finału Ligi  konkurs 100 cm (otwarty100 cm) art. 238.1.1 z oceną stylu 
jeźdźca 
         ♦         ♦         ♦         ♦       W przypadku równej ilości punktów karnych dla wyłonienia pierwszych trzech 
miejsc  zostanie przeprowadzona rozgrywka na wysokości 105 cm (otwarty 105 cm)  art. 
238.1.2 
Godz. 14

00
   Konkurs nr 8 Kl. P – 110   

    Juniorzy 
      ♦      ♦      ♦      ♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 110 cm (otwarty 110 cm)  wg art. 273,3,1  

♦♦♦♦    II nawrót finału Ligi  konkurs 115 cm (otwarty 115 cm)  zwykły  
 

Godz. 16
00
   Konkurs nr 9 Kl. N     

       Seniorzy  
      ♦      ♦      ♦      ♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 120 cm (otwarty 120 cm)  dokładności 

♦♦♦♦    II nawrót finału Ligi  konkurs 125 cm (otwarty 125 cm)  zwykły rozgrywki art. 238  
 

Wygrywa zawodnik. który uzyska najmniejszą ilość punktów karnych w obu 
nawrotach finału 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Stajnia do dyspozycji ekip od dnia 07.10.2005 r. od godz. 16oo 
2. Stajnia –    Boks   – 100 zł -  całe zawody (1 dzień – 50 zł.) 
3. Opłata organizacyjna – 80 zł od konia (całe zawody) / 1 dzień 40 zł. od konia 
4. Organizator zapewnia pierwszą słomę , pasza, pojemniki na paszę i wodę we własnym 

zakresie 
5. Sprawdzanie dokumentów w dniu  08.10.2005 od godz. 800  do godz. 1030                                                                                      

i  w  dniu   09.10.2005 od godz. 800 do godz. 900 
6. Wyżywienie we własnym zakresie w bufecie na terenie Ośrodka. 
7. Zakwaterowanie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja noclegów) lub we 

własnym zakresie – adresy Hoteli: „Apollo” Zbrosławice tel. (032-2337664), Hotel Salezjanie 
Repty tel.0-32 2851474 Hotel „Olimpijski” Tarnowskie Góry (032-2854524), Hotel 
„Energetyk” GZK Pyskowice tel. (032-2332348), „Pałac w Rybnej” tel. (032-2841837), Hotel 
„Sparta” Zabrze Rokitnica tel. (032-2722755)      

8. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ 



9. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.  300 zł. 
10.Opłata organizacyjna oraz opłaty za stajnie będą pobierane w biurze zawodów zwycięskich 
muszą być regulowane przed przystąpieniem do startu pod rygorem niedopuszczenia całej 
ekipy do startu 
11.Dla zwycięskich koni Flot’s . W konkursach klasy  N, C nagrody rzeczowe. Dla finalistów Ligi 
puchary. 
12. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą 
sędziego głównego – 10 zł. 
13. Wymagana dokumentacja dla koni; aktualne badanie i szczepienia ochronne 
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące 
mieć miejsce podczas zawodów i transportu. 
14. Propozycje zatwierdzone przez ŚZJ. 
 
 
 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

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. 

 
  
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 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, powierzchnię podłoża, pogodę, 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 wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 
 
 
 

                         Rybnik dn.29.03.2005 r. 
 
 



REGULAMIN 
Rankingu, Ligi Śląskiej  oraz Halowego Pucharu  Śląska  w 

Skokach Śląskiego Związku Jeździeckiego 
 w  2005 roku 

  
Ranking ŚL.Z.J. wprowadza punktację mającą na uwadze rywalizację zawodników na zasadach fair play a 
zarazem będącą odzwierciedleniem osiągnięć zawodników. 
   
1.    Ranking  Śląskiego Związku Jeździeckiego prowadzony jest dla trzech kategorii wiekowych: 
♦ ♦      Juniorów Młodszych 
♦ ♦      Juniorów 
♦ ♦      Seniorów 
      Limit wieku zgodny z przepisami PZJ 
  
2. 2.      Zawodnik będzie  klasyfikowany w danym roku kalendarzowym tylko w jednej kategorii wiekowej Do 

kategorii. Juniorów wlicza się wszystkich zawodników którzy urodzeni są po 31-12-1987r,  Junior startujący  w 
kategorii seniorów nie może być klasyfikowany już jako junior  .W finałach można startować tylko w jednej 
kategorii wiekowej. 

  
3. 3.      Punktacja bonifikacyjna do rankingu 
      Start w zawodach i ukończenie  konkursu z wynikiem 0 pkt. karnych  w klasie: 
  
Klasa „LL” „L” „P” „N” „C” „CC” 
Pkt. 1 3 5 8 15 25 
  
Dodatkowo na zawodach okręgowych zawodnicy mogą uzyskać punkty związane z zajętym miejscem zgodnie z 
tabelą: 
: 
Miejsce Ilość 

Zawodników 
startujących 
w konkursie 

„L” i „P „N” „C” „CC” 

Powyżej 10 2 5 15 20 I 
 do 9 1 4 10 15 

Powyżej 10 1 4 10 15 II 
 do 9 0 3 7 10 

Powyżej 10 0 3 7 10 III 
 do 9 0 2 5 7 

  
Warunkiem uzyskania dodatkowych punktów jest udział co najmniej 6 zawodników w konkursie. 
W konkursach na styl wynik do 3,5 punktu karnego traktowany jest jako przejazd z wynikiem zerowym. 
  
  
  
  
  

 Zasady rozgrywania  Ligi Śląska oraz Halowego Pucharu Śląska 
  
        Wprowadza się rywalizacje dla w/w grup wiekowych  w sezonie halowym  tzw  Halowy Puchar Śląska w 
Skokach.[listopad - kwiecień ]  oraz Ligę Śląską  w Skokach [maj – październik ]. Rywalizacja  w HPŚl oraz w 
Lidze Śląskiej kończyć się będą zawodami  finałowymi [jednodniowe]. 
         W propozycjach  każdych zawodów  regionalnych  będą zaznaczone  konkursy na których można  zdobywać 
punkty do Ligi Śląska oraz Halowego Pucharu Śląska dla: 



- -         Juniorów Młodszych – konkursy o wys. przeszkód do 100 cm kl..L 
- -         Juniorów  – konkursy o wys. przeszkód do 110 cm kl. P 
- -         Seniorów  – konkursy o wys. przeszkód do 120 cm kl.N 
  
Zasady rozgrywania Finału Ligi Śląska oraz Halowego Pucharu Śląska 
  

We wszystkich kategoriach wiekowych do finałów kwalifikuje się 60 % nie mniej niż15 
zawodników z największą ilością punktów. 

Finał każdy zawodnik rozpoczyna od zera, bez dodawania punktów zdobytych w kwalifikacjach. 
  

1. 1.       Juniorzy Młodsi 
♦ ♦♦♦♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 100 cm (otwarty 100 cm) art. 238.1.1 z oceną stylu 

jeźdźca 
♦ ♦♦♦♦       II nawrót finału Ligi  konkurs 100 cm (otwarty100 cm) art. 238.1.1 z oceną stylu 

jeźdźca 
♦ ♦♦♦♦       W przypadku równej ilości punktów karnych dla wyłonienia pierwszych trzech miejsc  

zostanie przeprowadzona rozgrywka na wysokości 105 cm (otwarty 105 cm)  art. 238.1.2 
  

2. 2.       Juniorzy 
♦ ♦♦♦♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 110 cm (otwarty 110 cm)  wg art. 273,3,1  
♦ ♦♦♦♦       II nawrót finału Ligi  konkurs 115 cm (otwarty 115 cm)  zwykły  

  
3. 3.       Seniorzy  
♦ ♦♦♦♦       I nawrót  finału Ligi  konkurs 120 cm (otwarty 120 cm)  dokładności 
♦ ♦♦♦♦       II nawrót finału Ligi  konkurs 125 cm (otwarty 125 cm)  zwykły 

  
Wygrywa zawodnik który uzyska najmniejszą ilość punktów karnych w obu nawrotach finału  
Zawodnicy w finałach ligi mają prawo do startu na jednym koniu i koń ten musiał startować 
pod tym zawodnikiem  na co najmniej  jednych zawodach w czasie trwania ligi i je ukończyć.  
Zawodnicy startujący w czasie trwania ligi jak i w finałach muszą spełniać warunki wymagane 

przez przepisy PZJ (klasa, badania, wiek zawodnika i konia) 
 Organizatorzy zawodów są odpowiedzialni za przesłanie wyników  w terminie do 5 dni po ukończeniu 
zawodów do Śl. Z. J. 
W przypadku braku wyników od organizatora punkty z zawodów nie będą zaliczane. 
Za realizację  powyższego regulaminu  odpowiada  Komisję  Sportu ŚL.Z.J. Ranking  oraz punktacje Ligi i 
Halowego Pucharu  prowadzić będą  z ramienia Zarządu : Katarzyna  Suchan i Artur Siwiński. Nadzór nad 
nimi sprawuje Przewodniczący  Komisji  Skoków –Tomasz Tura  
Regulamin zatwierdzony na Zebraniu Zarządu w dniu 16.03.2005 r. 
  
  
                                                                                                                                          Za Zarząd 
 
 
 


