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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań  
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
E-MAIL: biuro@wzjpoznan.pl 
www.wzjpoznan.pl 
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PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Konkurencja:  A  ☐  B  ☒  C  ☐  D  ☐ 

   E  ☐  F  ☐  G  ☐  H  ☐ 

Ranga zawodów: Regionalne ☐ Towarzyskie ☒ 

Nazwa zawodów: ZT Poznań 

Miejsce zawodów: Poznań - Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34 

Data od: 12.02.2022 do: 12.02.2022  

Halowe: ☒ Otwarte: ☐ 

 

II. ORGANIZATOR 

Nazwa: KS Jumping Events 

Adres: ul. Chotomińska 41A  

Telefon: 792 345 080 

E-mail: tarantevents@gmail.com 

Strona www: www.tarantevents.pl 

Biuro zawodów: Agnieszka Tarant, 792 345 080, listywyniki@gmail.com, Dodatkowe 
informacje dotyczące biura zawodów 
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III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny: Grzegorz Jaroszewski B1 

Sędzia WZJ:  Imię i nazwisko, licencja 

Sędziowie:  Imię i nazwisko, licencja 

 Imię i nazwisko, licencja 

Sędzia stylu:  Imię i nazwisko, licencja 

Komisarze: Zuzanna Ostańska B2 

 Imię i nazwisko, licencja 

Gospodarz toru: Piotr Sokołowski B2 

Asystent gospodarza toru: Imię i nazwisko, licencja 

Lekarz weterynarii zawodów: Imię i nazwisko, telefon 

Obsługa medyczna: Olmed - 691 111 933 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

Arena konkursowa: wymiar: 30 x 70 m, podłoże: piasek 

Rozprężalnia: wymiar: 20 x 60 m, podłoże: piasek 

Otwarcie stajni: 12.02.2022 

Zamknięcie stajni: 12.02.2022, Dodatkowe informacje  

Kłódki bezpiecznikowe: Caro 

System pomiaru czasu: Tag Heur 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje dotyczące warunków technicznych 
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V. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeń: 10.02.2022 

Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń: 

Zgłoszenia przez panel na zawodykonne.com 

 

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dotyczy zawodników 
i koni). 

2. Wymagane aktualne badania zawodników i koni. 

3. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 
właściciel konia). 

Dodatkowe informacje organizacyjne: 

Zawody towarzyskie, zawodników i konie nie obowiązują licencje. 

 

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW 

konkurs nr 1 – klasy Kuce – wys. 55 cm zwykły (art. 238.2.1)  
konkurs nr 2 – klasy Kuce – wys. 70 cm zwykły (art. 238.2.1)  
konkurs nr 3 – klasy mini LL (60 cm) – dokładności (art. 238.1.1) 
konkurs nr 4 – klasy LL (80/85 cm) – dwufazowy (art. 274.1.5.3) 
konkurs nr 5 – klasy L (100 cm cm) – zwykły (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 6 – klasy L (100 cm) – Grand Prix Amatorów z natychmiastową rozgrywką (art. 238.2.2) 
– w konkursie mogą startować zawodnicy, którzy deklarują amatorstwo, nie mają wyższej licencji 
niż III.  Maksymalnie 2 konie na zawodnika. 1 start pary. 
 
Nagrody:            
Nagrody honorowe  
W konkursach 1 i 2 nagrody rzeczowe 
W konkursie 4: 1 miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł 
W konkursie 5: 1 miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł 
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W konkursie nr 6 GPA: 1 miejsce 100 zł + derka, II miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł 

 

Dodatkowe informacje: 

W konkursach 1, 2 ,3, 4, 5 każda para(koń/jeździec) ma prawo do dwukrotnego startu ale do 
klasyfikacji końcowej liczy się jeden lepszy wynik.  

 

W przypadku równoczesnego rozgrywania zawodów ZT i ZR proszę oznaczyć rangę konkursu. 

 

VIII. OPŁATY 

Opłaty: 

Opłata startowa 70 zł od startu, 12. Korzystanie boksu w czasie zawodów – dodatkowa opłata 
organizacyjna 100 zł od konia. Ilość boksów ograniczona. 

 

Sposób i warunki płatności: 

Opłaty na miejscu (gotówka, karta) lub przelewem nr konta: KS Jumping Events PL 56 1090 1694 
0000 0001 3643 4407 (w tytule prosimy wpisać datę zawodów oraz nazwisko zawodnika i nazwę 
konia, których wpłata dotyczy). 

 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje dotyczące opłat 

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Np. informacje dotyczące zakwaterowania i wyżywienia 
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X. 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 dobrostan konia jest 
najważniejszy. 
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być 
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia oraz transportu. 

2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział 

w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków 

nadużywania pomocy medycznej. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy 

zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne 

i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej 

z zawodów. 

3. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji. 

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 

z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki dnia 21.01.2022 r. 

 

 


