
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

ZR-B  KORPYSY 14-15.05.2022 

 

1. Organizator: Domiboks Gertruda Kubacka w spadku 

2. Miejsce: Korpysy k/Niedźwiedzia gmina Ostrzeszów (dojazd tylko od miejscowości Marydół)  

3. Termin: 14-15.05.2022 r. 

4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 12.05.2022 pisemnie 

5. Zgłoszenia tylko przez panel: www.zawodykonne.com 

Uczestnicy: Wszyscy zawodnicy i konie mogą startować w dowolnej kategorii i konkursie, zgodnie z 

przepisami PZJ. 

6. Dyrektor zawodów : Marek Kubacki -605208433 lub 601560581 

7. Komisja sędziowska 

SĘDZIA GŁÓWNY – TADEUSZ SZYMONIAK 

SĘDZIA WZJ - ANDRZEJ DĄBROWSKI 

SĘDZIA - ROMAN TALASZKA 

SĘDZIA STYLU – TADEUSZ SZYMONIAK 

KOMISARZ ZAWODÓW – KRYSTYNA RYBAK 

8. Gospodarz toru  MAGDALENA KONIECZNA 

9. OBSŁUGA KOMPUTEROWA I FOTOKOMÓRKI -  ZMIERZCZAS.PL 

10. Lekarz weterynarii – LESZEK GARSTKA 

11. WYŻYWIENIE BUFET GASTRONOMICZNY NA TERENIE OŚRODKA 

12. Możliwości zakwaterowania: 

-pokoje na terenie ośrodka tel 605208433 domiboks1@wp.pl 

-agroturystyka Biały Wilk (2km )  tel. 663489593 

-agroturystyka Cicho-sza (2km) tel.602-417-396 

http://www.zawodykonne.com/


-pokoje gościnne w nadleśnictwie Antonin (6km) tel.627348147 

-agroturystyka Stefanówka (4km) tel. 660161053 

-pensjonat Lido (6km) tel. 600211163 

-restauracja ostoja (4km) tel.782494483 

Warunki techniczne : 

1.Plac konkursowy – piasek kwarcowy 66x44 

2.Rozprężalnia – piasek kwarcowy  40x30 

Opłaty wpisowe i startowe: 

50 zł za każdy start w zawodach towarzyskich 

Zawody regionalne: 

450zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni z boksem 

200zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni bez boksu 

300zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień z boksem 

150zł od każdego zgłoszonego konia na 1 dzień bez boksu        

100zł konkurs licencyjny (opłata za konkurs, zawodnik może wystartować 2 razy) 

Możliwość zamówienia boksu do 12.05.2022  boksy namiotowe 

(Rezerwacja boksów tylko za potwierdzeniem wpłaty  za boks) na konto: 

DOMIBOKS GERTRUDA KUBACKA w spadku 

63-500 Ostrzeszów, Korpysy 30 

SANTANDER BANK Ostrzeszów  

84 1090 1173 0000 0001 3221 5374 

Opłata za boks – 250zł za 2 dni lub 150zł za 1 dzień 

Stajnie otwarte na dzień przed zawodami od godziny 15.00 

Podłączenie do prądu 100zł za całe zawody 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW 

Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana na dzień przed zawodami na panelu zgłoszeniowym. 

 

SOBOTA 14.05.2022 

       1. R- L Zwykły regionalny art.238.2.1 

       2. R-L  Licencyjny  

       3. R-L 1 Zwykły regionalny art. 238.2.1 

       4. R- P Zwykły art.238.2.1 

       5. R- N  Dwufazowy art.274.5.3 

       6. R- C  Dwufazowy art.274.5.3 

NIEDZIELA 15.05.2022 

             7. R- L Zwykły regionalny art.238.2.1 

              8.R-L 1 Zwykły regionalny art. 238.2.1 

              9. R- P  KONKURS O WZRASTAJĄCYM STOPNIU TRUDNOŚCI Z JOKEREM art.269 

              10. R- N Zwykły art.238.2.1 

              11. R- C  Zwykły art.238.2.1 

Nagrody: 

•  konkurs nr 1,2,7  flots , 1-3 miejsca 

• Konkurs nr 3 i 8- nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 par 

 

Nagrody finansowe za miejsca  w każdym dniu startów : 

 

P I MSC - 200 ZŁ  II MSC - 100ZŁ III MSC - 50ZŁ 

N I MSC – 300ZŁ + 

ZABIEG BIOMAG 

II MSC – 200ZŁ + 

ZABIEG BIOMAG 

III MSC – 100ZŁ + 

ZABIEG BIOMAG 

C I MSC -600ZŁ  II MSC – 400ZŁ  III MSC - 250ZŁ 

 

 



 

 

 

Sprawy organizacyjne: 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 

2. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas 

trwania zawodów oraz podczas transportu. 

3. Dokumentacja zawodników i koni wg przepisów PZJ (ważne badania lekarskie i pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich) 

4. Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów dodatkowa opłata 30 zł 

a)Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł 

5. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji i regulaminu. 

6. Brak zgłoszenia wycofania konia z zawodów w terminie zgłoszeń ostatecznych skutkuje opłatą 200zł  

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 06.04.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


