
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE 

TOWRZYSKIE I REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

PIERWSZA ELIMINACJA RANKINGU STAJNI DILMAR 

KOBYLARNIA  - 27 kwietnia 2014 

 

1. Organizator: Stajnia DILMAR Kobylarnia Renata Wójcik, Marcin Matelski 

 

2. Miejsce zawodów: Stajnia Dilmar, Kobylarnia 13, 86-061 Brzoza 

 

3. Termin zawodów:  31.05. - 01.06.2014r., (sobota, niedziela) godz. 10.00 (prosimy śledzić 

informację na www.cheval-tech.pl gdyż godzina rozpoczęcia może ulec zmianie) 

 

4. Termin zgłoszeń: do 29.05.2014r. godz.18.00 – www.cheval-tech.pl lub e-mail: cheval-

tech.zapisy@o2.pl  W tytule prosimy wpisać „Kobylarnia” (potwierdzenie zgłoszenia - e-mail zwrotny). 

 

5. Zgłoszenie po terminie – podwójna opłaty za starty. Zmiany na listach startowych po ich 

opublikowaniu opłata 30 zł!!! (nie dotyczy skreśleń) 

Listy startowe zostaną opublikowane 30.05.2014 na www.cheval-tech.pl 

 

6. Osoby oficjalne:  

 sędzia główny: Jarosław Lewandowski 

 sędzia: Katarzyna Meger 

 gospodarz toru: Krzysztof Kierzek 

 sędzia rozprężalni: Jan Korczyński 

 

7. Obsługa komputerowa i nagłośnienie: Cheval-tech 

 

8. Lekarz weterynarii: Maciej Kujawski 696-479-395 

 

9. Biuro zawodów: Anna Kierzek 506-113-219, 

 

10. Sprawy organizacyjne: Renata Wójcik 503-003-676, Marcin Matelski 669-015-441 

 

11. Uczestnictwo: kluby i sekcje oraz zawodnicy niezrzeszeni zarejestrowani w PZJ/OZJ. Na zawodach 

obowiązują przepisy PZJ i niezbędna dokumentacja koni i zawodników, obowiązują aktualne badania 

sportowo-lekarskie zawodników oraz zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku juniorów.  

W klasie dla kuców, LL i L – możliwość startu mają zawodnicy amatorzy bez rejestracji w OZJ oraz 

bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie zawodników, zgoda na 

start rodziców lub opiekuna w przypadku juniorów  oraz ubezpieczenie NNW. 

http://www.cheval-tech.pl/
http://www.cheval-tech.pl/


 

 

 

12. Program zawodów: 

 

SOBOTA 

 konkurs nr 1: klasa mini LL , do 70 cm (bez szeregów) – dokładności  – art. 238.1.1,  o nagrodę 

stajni Dilmar 

 konkurs nr 2: klasy LL (wys. do 90 cm) – dokładności art. 238.1.1,o nagrodę firmy Sukces 

 konkurs nr 3: klasy L (wys. do 100 cm) –  dwufazowy– art. 274.5.3,  o nagrodę konik.com.pl 

 konkurs nr 4: klasy P (wys. do 110 cm) – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem– art. 269.5 

o nagrodę firmy Agrosad 

 konkurs nr 6: klasy N (wys. do 120 cm) – zwykły – art. 238.2.1 o nagrodę stajni Dilmar 

 konkurs nr 7: klasy C (wys. do 130 cm) dwufazowy– art. 274.5.3 o nagrodę Kada-Bis 

 

NIEDZIELA 

 konkurs nr 1: klasa mini LL , do 70 cm (bez szeregów) – dokładności  – art. 238.1.1,  o nagrodę 

stajni Dilmar 

 konkurs nr 2: klasy LL (wys. do 90 cm) –  dokładności art. 238.1.1,o nagrodę firmy Sukces 

 konkurs nr 3: klasy L (wys. do 100 cm) –  dwufazowy– art. 274.5.3,  o nagrodę konik.com.pl 

 konkurs nr 4: klasy P (wys. do 110 cm) – zwykły– art. 238.2.1, o nagrodę firmy Agrosad 

 konkurs nr 6: klasy N (wys. do 120 cm) – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem– art. 

274.5.3, o nagrodę stajni Dilmar 

 konkurs nr 7: klasy C (wys. do 130 cm) zwykły z rozgrywką – art. 238.2.2, o nagrodę firmy 

Skupaj 

             
13. Opłaty:  

 wpisowe: 50 zł (za jeden dzień od każdego konia startującego w zawodach); 

 startowe: 

 mini LL,LL, L – 25 zł (za 1 start konia) 

 P  – 35 zł (za 1 start konia) 

 N – 40 zł (za 1 start konia) 

 C – 50 zł (za 1 start konia) 

 cena boksu na czas zawodów (od piątku godz.12.00): 180 zł. Rezerwacja możliwa tylko po 

uprzedniej wpłacie na konto: 39102014750000880201030428 (Renata Wójcik, Kobylarnia 13a, 

86-061 Brzoza) do dnia 28.05.2014r. 

 

 

14. Warunki techniczne:  

parkur – podłoże kwarcowe (45 x 70 m)  

rozprężalnia zadaszona – podłoże piaszczyste z fizeliną (20 x 40 m) 

 

 

15. Nagrody: organizator zapewnia 25 % floot’s dla startujących w każdym konkursie, ponadto nagrody 

honorowe (puchary, statuetki itp.), nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy, jeździecki itp.) oraz nagrody 

pieniężne: 

 

 

 

 



sobota 

 

 Mini LL LL L P N C 

1.  

Nagrody 

rzeczowe 

Nagrody 

rzeczowe 

Nagrody 

rzeczowe 

400,00 zł 600,00 zł 800,00 zł 

2.  300,00 zł 400,00 zł 600,00 zł 

3.  200,00 zł 200,00 zł 400,00 zł 

4.  - 100,00 zł 150,00 zł 200,00 żł 

5.  - 50,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

Razem: - - - 1 050,00 zł 1 450,00 zł 2 100,00 zł 

 

niedziela 
 

 Mini LL LL L P N C 

1. 

 

Nagrody 

rzeczowe 

Nagrody 

rzeczowe 

Nagrody 

rzeczowe 

400,00 zł 600,00 zł 1 000,00 zł 

2. 

 
300,00 zł 400,00 zł 800,00 zł 

3. 

 
200,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

4. 

 
- 100,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 

5. 

 
- 50,00 zł 100,00 zł 200,00 żł 

Razem: - - - 1 050,00 zł 1 450,00 zł 3 000,00 zł 

 

 

Pula nagród pieniężnych na zawodach: 10100 zł 

Pula nagród  rzeczowych 2500 zł 

 

 

 

 



!!! Łączna pula nagród – 12600 zł !!! 
 

 

16.  Ranking Stajni Dilmar o nagrody firmy INO-ROL i EQUIP: 

  do rankingu zliczane będą punkty zdobyte na wszystkich zawodach otwartych 

organizowanych przez Stajnię Dilmar w 2014 r. t.j 27.04, 31.05-01.06, 28-29.06, 15-17.08, 20-

21.09 

 punkty rankingowe można zdobywać w konkursach klasy P, N, C 

 za pierwsze miejsce w konkursie (bez względu na klasę) przyznawane będzie 10 punktów, za 

każde kolejne miejsce - jeden punkt mniej. Liczony będzie tylko wyniki najlepszego konia 

danego zawodnika w konkursie 

 w klasyfikacji łącznej zwycięży jeździec, który zdobędzie największą liczbę punktów 

rankingowych w całym cyklu. W przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce w rankingu 

zdobędzie jeździec, który uzyska większą liczbę punktów konkursie wyższej klasy. 

 Nagrody: 

 I – nagrody rzeczowe o wartości ok 8000zł 

 II – nagrody rzeczowe o wartości ok 5000zł 

 III – nagrody rzeczowe o wartości ok 3000zł 

 IV – nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł 

 V – nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł 

17.  Sprawy różne: 

 

 przegląd dokumentów koni i zawodników oraz opłaty – w biurze zawodów na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem konkursu; 

 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów; 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz inne szkody mogące mieć 

miejsce podczas trwania zawodów oraz transportu; 

 organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów możliwość zakupu posiłków i napojów w  na 

terenie ośrodka; 

 organizator zapewnia obsługę weterynaryjną i medyczną w trakcie trwania zawodów; 

 reklamacje/protesty – wyłącznie na piśmie –  kaucja 200 zł. 

 na terenie zawodów będzie wystawione stoisko ze sprzętem jeździeckim 

 noclegi  - specjalna oferta dla uczestników zawodów -  Hotel Brzoza**** 150zl za pokój 

dwuosobowy!!! -  tel. 52/ 3810111 -  (2km od miejsca zawodów) 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ dnia  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

 

 

 

 



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. 

 

 Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia 

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

obrządku, kucia i transportu. 

 

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

zawodach. Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy. 

 

 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. 

 

 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, ewentualnej 

eutanazji. 

 

 Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim 

do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 

koniem. 

 

 

 


