1. Organizator: Miasto Konin, MOSiR Konin,
2. Termin zawodów: 18-19.06.2022 r.
3. Miejsce zawodów: Konin, ul. Wał Tarejwy ( Błonia)
4. Parkur trawiasty: 100m x 50m, rozprężalnia trawiasta: 70 m x 50 m
5. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w WZJ i PZJ
6. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ - zawodnicy i
konie.
7. Osoby oficjalne:
• Dyrektor zawodów: Janusz Lipiński, tel. 504 103 973
• Sędzia główny: Stanisław Helak
• Sędzia WZJ: Lidia Perek
• Sędziowie: Urszula Drapik,
• Komisarz: Tomasz Marciniak,
• Gospodarz toru: Robert Bartkowiak,
• Sprawy Weterynaryjne: Michał Podgórny
• Szef stajni : Szymon Wojtaś

8. Termin zgłoszeń: 10.06.2021 r. (piątek). Zgłoszenie po terminie nie będą
przyjmowane.
9. Zgłoszenia przez portal zgłoszeniowy: zawodykonne.com (w tytule wpisać
KONIN)
10. Przybliżone godz. rozpoczęcia konkursów, listy startowe:
piątek 18.06.2022 r.

www.zawodykonne.com

Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach rozgrywane są zgodnie z
Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd WZJ w dniu 14.09.2021r. oraz
regulaminami i przepisami PZJ.

11. Program zawodów:
Biuro zawodów czynne od godz. 9:00.
Sobota 18.06.2022 r.

Godz. 10:00 Zawody Towarzyskie
Konkurs nr 1 T – mini LL dokładności, Art.238.1.1 (wys.50-60 cm)
Konkurs nr 2 T - LL trafienie w normę czasu wg Regulaminu (wys.80 - 90 cm)
Konkurs nr 3 T - L zwykły art. 238.2.1

Godz. 13:00 Konkurs nr 4 T LADIES CUP Konin o nagrody firmy Horse & Pony
półfinał LL – zwykły art.238.2.1
Godz. 14:00 Zawody Regionalne
Konkurs nr 5 R - L - zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 6 R - P - dwufazowy, art.274.1.5.3
Konkurs nr 7 R- N – zwykły z rozgrywką, art. 238.2.2

Niedziela 19.06.2022 r.

Godz. 10:00 Zawody Towarzyskie
Konkurs nr 8 T – mini LL dokładności, art.238.1.1 ( wys. 50-60 cm)
Konkurs nr 9 T - LL z trafieniem w normę czasu wg Regulaminu (wys. 80 -90 cm)
Konkurs nr 10 T - L zwykły art. 238.2.1
Godz. 13:00 Finał LADIES CUP Konin o nagrody firmy Horse & Pony
Konkurs nr 11 T - L dwufazowy, art.274.1.5.3 (wys.100 cm)
Pokazy jeździeckie Kawalkada Horseback Archery
Godz. 14:00 Zawody Regionalne
Konkurs nr 12 R - L zwykły art. 238.2.1
o Puchar Dyrektora MOSiR w Koninie.
Konkurs nr 13 R - P dwufazowy, art.274.1.5.3
o Puchar Starosty Powiatu Konińskiego.
Konkurs nr 14 R- N o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5
o Puchar Prezydenta Konina.

12. Nagrody w Zawodach Towarzyskich i Zawodach Regionalnych
Rozety dla 25%, którzy ukończą konkursy z bezbłędnym rezultatem.
Nagrody honorowe - puchary dla zwycięzców.
W zawodach towarzyskich i LADIES CUP nagrody rzeczowe o wartości 4.000 zł.

Nagrody finansowe w Zawodach Regionalnych (w sobotę i niedzielę):

Klasa/Miejsce

I m-ce

II m-ce

III m-ce

IV m-ce

V m-ce

Pula

Klasa L

400 zł

300 zł

200 zł

100 zł

50 zł

2.100 zł

700 zł

500 zł

300 zł

200 zł

100 zł

3.600 zł

1.350 zł

1.000 zł

700 zł

400 zł

200 zł

7.300 zł

(konkurs 5,12)
Klasa P
(konkurs 6, 13)

Klasa N
(konkurs 7, 14)

Pula nagród: 13.000 zł

13. Opłaty startowe:
Wpisowe do zawodów – 30 zł/dziennie od każdego zgłoszonego konia.
Zawody Towarzyskie 30 zł od startu, płatne na konto organizatora lub w biurze
zawodów.
Zawody Regionalne – 50 zł od startu; płatne na konto organizatora lub w biurze
zawodów. Koń ma prawo dwukrotnego startu w konkursach każdego dnia.
Boksy: Opłata za boksy - 200 zł, Boksy przygotowane będą od 17.06.2022
(piątek ) godz. 16.00 , ściółka standard słoma, pod warunkiem dokonania wpłaty na
konto i przesłania potwierdzenia na adres: januszlipinski@mosirkonin.pl do
12.06.2022 r.
W przeciwnym wypadku organizator nie zapewnia boksów.
14. Konto organizatora na które należy dokonywać wpłaty za boksy:
PROARTI mBank – 07 1140 2017 0000 4102 1290 6229
15. Zakwaterowanie:
Miejski Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań Gosławice”
Konin ul. Rybacka. przystangoslawice@mosirkonin.pl
tel.: 885-63-63-00
Hotel „Ogonowski” ul. Kolska 55, 62-500 Konin
Tel. 63 244 55 20, recepcja@ogonowski.com.pl
(+48) 511 177 499
Blueshostel (Plac Wolności), ul. 3 Maja 1 i 3 62-500 Konin
blueshostel@gmail.com
Noclegi "Starówka" ul. Zofii Urbanowskiej 4, 62-500 Konin
tel. 603 063 854, 516 800 466
rezerwacje@noclegi-starowka.pl www.noclegi-starowka.pl
Zajazd BLUE Stare Miasto k/Konina, 62-571 Modła Królewska 5F
tel. +48 63 240 24 80 zajazd.blue@wp.pl

16. Możliwość podłączenia do prądu: koszt 20 zł./dziennie.
17. Prosimy zaznaczyć na zgłoszeniu.
18. W konkursach każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu - opłata 20 zł
(nie dotyczy skreśleń z listy), tylko za zgodą sędziego głównego.
19. Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji
w wysokości 200 zł.
20. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody
mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w
zawodach.
22. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie
swojego wizerunku bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby
egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach
internetowych itp.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i
ograniczenia ilości zgłoszeń do konkursów regionalnych !!!

Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów są orientacyjne i mogą ulec
zmianie.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 12.05.2022 r. - korekta

W imieniu organizatora
Janusz Lipiński

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich konkurencjach
jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów,
jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na
celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia
powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację,
karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej
wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się
koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być
wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy
uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich
osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania
dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas
treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy
wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

