
PROPOZYCJE 

III EDYCJA KIELECKICH ZAWODÓW JEZDZIECKICH POD  

PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KIELC                                                          

I WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

   Kielce 26-28 sierpień 2011r. 

 

1. Organizator:  KS „Stangret” Kielce 

Komitet Organizacyjny – dyrektor Krzysztof Pomiankowski 

668 181 080 , Joanna Pomiankowska 600 501 700 

2. Termin zawodów: piątek, sobota, niedziela 26-28.08.2011r. 

3. Termin zgłoszeń: zgłoszenia ostateczne do 19.08.2011 (piątek) 

zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax,   poczta, poczta elektroniczna, 

itp.). Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy 

osoby zgłaszającej.  

Fax/41 349-25-48  kom. 668 181 080 

 e-mail:klub@stangret-kielce.pl  , 

4. Miejsce zawodów:  25-045 Kielce ul.Kusocińskiego51, plac konkursowy o podłożu 

trawiastym  o wymiarach 50 m X 85m, rozprężania o podłożu 

trawiastym o wymiarach  50m x 50 m,   

5. Uczestnicy:  Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. 

6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny       -  Anna Poborska 

Sędzia WZJ       -  Dagmara Szrajer 

Komisarz zawodów            -  Krzysztof Pomiankowski 

Sędziowie       -  Adrianna Gutkowska  

Gospodarz Toru      -  Sławomir Uchwat 

Asystent gospodarza toru – Joanna Pomiankowska 

7. Oferta:   Uczestnicy: Wieś Party w piątek ,KWBOJ –PARTY w sobotę 

                                                                       (godziny rozpoczęcia 20.00 ) 

8. Wyżywienie:                     Restauracja Stangret , Karczma West , oraz grill bar koło parkuru 

9. Noclegi:                             Hotel Stangret – www.stangret-kielce.pl 668 181 080 

Hotel Leśny Dwór – www.lesnydwor.com.pl  41 362 10 88 

Hotel Maraton (41) 362-91-16 

10. Opłaty:   organizacyjna -150 zł / zawody 

Boks - 100zł / zawody 

Boksy przygotowane od piątku od godziny 1000.  

Ilość ograniczona (ok.60 szt.) 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu ilości zgłoszeń, 

następne konie będą wpisane na listę rezerwową. 

50 zł –podłączenie koniowozu do prądu. 

Opłaty należy dokonać przed startami w Biurze Zawodów. 

 

 

 



11. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. 

12. Zgodnie z regulaminem B 2011, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do 

wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii) 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące  

14. powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 

 

16. Nagrody:  

 

W konkursach nr: 1,2,3,5,6,7,13,15 organizator zapewnia nagrody rzeczowe . 

Nagrody finansowe (wg tabeli) 

 
 

 

17. Program zawodów: 

Piątek  26.08.2011r. 

13.00 

Konkurs nr 1 towarzyski 60 cm dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

14.00 

Konkurs nr 2 towarzyski 80 cm zwykły art.238.2.1 

Seria A – dla dzieci ur. w 1995r i młodszych – I kwalifikacja do konkursu nr 13 

(dozwolony start na max 2 koniach) 

Seria B – dla pozostałych 

15.30 

Konkurs nr 3 klasy L – 100 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1  

18.00 

Konkurs nr 4 klasy P – 110 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1  

20.00 

Wieś Party dla uczestników zawodów i ich ekip 
 

 

 



 

Sobota  27.08.2011r. 

9.00 

Konkurs nr 5 towarzyski 60 cm dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 

10.00 

Konkurs nr 6 towarzyski 80 cm zwykły art.238.2.1 

Seria A – dla dzieci ur. w 1995r i młodszych – II kwalifikacja do konkursu nr 13  

(dozwolony start na max 2 koniach) 

Seria B – dla pozostałych 

11.30 

Konkurs nr 7 klasy L – 100 cm, dwufazowy  art.274.5.3  

14.30 

Konkurs nr 8 klasy P – 110 cm, dwufazowy art. 274.5.3 

16.00 

Konkurs nr 9 klasy N – 120 cm, zwykły art. 238.2.1 

18.00 

Konkurs nr 10 klasy C – 130 cm, zwykły art. 238.2.1 

20.00 

Kowboj Party dla uczestników zawodów i ich ekip 
 

Niedziela 28.08.2011r. 

8.00 

Konkurs nr 15 klasy L – 100 cm, zwykły, art. 238.2.1 

9.00 

Konkurs nr 11 klasy P1 – 115 cm, zwykły, art. 238.2.1 

11.00 

Konkurs nr 12 klasy N - 120 cm, dwufazowy, art. 274.5.3 

13.00 

Konkurs nr 13 towarzyski – 80 cm, zwykły art.238.2.1 dla dzieci ur. w 1995r i młodszych – FINAŁ 

(Nagroda główna -  rower górski)  

Do finału rundy dla dzieci 10 najlepszych par z konkursu nr 2, oraz 10 najlepszych par z konkursu nr 6. Jeżeli 
dana para uzyskała podwójną kwalifikację (w konkursach nr 3 i nr 5 ), to kwalifikuje się następna para z 
konkursu nr 6. Organizator dysponuje 2 dzikimi kartami. (max. 22 konie). 

 

15.00 

GRAND PRIX  O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

Konkurs nr 14 klasy C – 130 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2  

(DOZWOLONY START NA MAX 2 KONIACH) 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołanie konkursu w przypadku mniejszej liczby koni niż 6 w 
danym konkursie. 

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. 

 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. 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. 
 
II. 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. 
 
III. 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. 
 
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 
starości, ewentualnie eutanazji. 
 
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Świętokrzyski Związek Jeździecki w dniu 16.06.2011  

 


