
PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH  I AMATORSKICH ZAWODÓW KONNYCH W 
UJEZDŻENIU BAŁTÓW 22. 08. 2010r. 

1.Organizator: Ośrodek Jeździecki KRAINA KONI 

2.Termin zawodów: 22. 08. 2010 r. 

3.Miejsce zawodów: KRAINA KONI, Bałtów 

4.Termin zgłoszeń: do 19 sierpnia 

5. Sposób zgłoszeń: 

Na e-mail: krzysztof_dyk@op.pl, wegetarianka@onet.eu 

Telefonicznie: 

 Krzysztof Dyk 504013015       Monika Niedziela 691742474     Katarzyna Jarosz 505084385 

6.Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ, WZJ, OZJ oraz jeźdźcy nie zrzeszeni. 

7.Opłaty organizacyjne: 80zł (runda), 1 start 40 zł 

Boksy -100 zł za zawody, stanowiska - 40 zł (na powietrzu, zadaszone) 

8. Komisja sędziowska: Katarzyna Zimińska, Jarosław Geryń 

9.Warunki techniczne:  

*czworobok otwarty, podłoże piaszczyste 

 *rozprężania teren otwarty, podłoże trawiaste 

* organizator zapewnia puchary, nagrody rzeczowe oraz flot’s dla startujących w rundach i 
mistrzostwach. 

∗ baza gastronomiczna na terenie ośrodka 

∗ dokumentacja zawodników i koni startujących w zawodach zgodna z przepisami OZJ 
i PZJ. Zawodnicy niepełnoletni – powinni posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych 
na start. Jeźdźcy amatorzy – zaświadczenie od lekarza medycyny sportu zezwalające na 
start.  

* sprawdzanie dokumentów zawodników i koni odbędzie się przed rozpoczęciem zawodów. 
Planowe rozpoczęcie godz. 10.00 

 



PROGRAM ZAWODÓW: 

Program zawodów amatorskich 
RUNDA  

I L1 P1 

Regionalne 
RUNDA  

II P1 P4 

 

Mistrzostwa 
KATEGORIE PÓŁFINAŁ FINAŁ 

JUNIORZY 
MŁODSI KUCE 

L1 P1 

JUNIORZY 
MŁODSI DUŻE 

KONIE 

P1 P10R 

JUNIORZY P1 P4 

MŁODZI JEŹDZCY   P9 N7 

SENIORZY N1 N8 

*Wszystkie konkursy są otwarte. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA 

1.We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy 

2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, 
organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych 



3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie 
koniom  

4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej 
,higieny i bezpieczeństwa koni. 

5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy 
przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i 
pojenie koni. 

6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i 
postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności. 

7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca 

8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie 
mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone. 

9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie 
osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni. 

10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej 
problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. 
Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni. 
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych 
zasad Kodeksu Postępowania z Końmi. 

 

 
 


