
X Regionalne Targi Rolne w Bielicach
Ogólnopolski Czempionat Użytkowy Koni Ras Szlachetnych.

Zawody Towarzyskie w Skokach i Powożeniu

1. TERMIN: 18-19.05.2013r .

2. MIEJSCE:  Zespołu Szkół w Bielicach, Bielice 1, 88-330 Gębice

3. ORGANIZATORZY:  
• Funadacja Powiatu Mogileńskiego www.fundacjapowiatumogilenskiego.pl 
• Starostwo Powiatu Mogileńskiego www.powiat.mogilno.pl 
• Kujawsko – Pomorski Związek Hodowców Koni www.kpzhk.pl 

4. OSOBY OFICJALNE:
• sędziowie skoków luzem: Jarosław Lewandowski, Marcin Pacyński, Krzysztof Kierzek
• sędzia zawodów towarzyskich w skokach: Jarosław Lewandowski
• gospodarz toru: Krzysztof Kierzek
• sędzia zawodów w powożeniu: Edward Trzemżalski
• obsługa informatyczna: Cheval-tech 

5. ZGŁOSZENIA:  Ostateczne  zgłoszenia  do  dnia  16.05.2013  -  przyjmowane  będą  tylko 
zgłoszenia z kompletnymi danymi o koniu (w tym numer paszportu) i zawodniku.
• championat koni ras wierzchowych:

• Jarosław Lewandowski -  jlkpzhk@wp.pl , 500 147 523
• Zawody w skokach:

• e-mail:  cheval-tech.zapisy@o2.pl lub www.cheval-tech.pl 
       Ze względu na ramy czasowe organizatorzy mogą ograniczyć liczbę przyjętych na zawody 
koni.  W takim  przypadku  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Potwierdzenie  zgłoszenia  –  email 
zwrotny.

• Zawody w powożeniu:
• Marek Mazurek marek.mazurek@chemirol.com.pl tel:785 901 770

6. WARUNKI TECHNICZNE:
• championat  - Hala (20 x 40) – podłoże piaszczyste
• Parkur i rozprężalnia – podłoże trawiaste

7. PROGRAM
18.05.2013 - SOBOTA

• Godzina 9.00 –  Championat Użytkowy koni ras szlachetnych
• Godzina 14.30 – Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody

• Konkurs klasy mini LL (do 70 cm) – dokładności  art. 238.1.1
• Konkurs klasy  LL – dokładności z trafieniem w normę czasu  art. 238.1.1
• Konkurs klasy L – dwufazowy  art.274.5.3
• Konkurs klasy P – zwykły z rozgrywką art.238.2.2.

19.05.2013 - NIEDZIELA
• Godzina 12.00 –  Dekoracja zwycięskich koni Championatu 
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• Godzina 12.15 -  Zawody Towarzyskie w powożeniu

8.   OPŁATY
• Championat Użytkowy koni ras szlachetnych – 100 zł od konia
• Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody – 20 zł od startu 
• Zawody Towarzyskie w powożeniu - 

9.  NAGRODY
• Championat Użytkowy koni ras szlachetnych 

Champion 500
Vice champion 400

III lokata 300
IV lokata 200
V lokata 100

Najlepszy skoczek 500
Nagroda Związku Hodowców Polskiego Konia 
Szlachetnego Półkrwi dla najlepszego konia sp

500

• Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody – nagrody rzeczowe
• Zawody Towarzyskie w powożeniu – nagrody rzeczowe

10.  FORMUŁA CHAMPIONATU

W Czempionacie mogą brać udział wszystkie konie (klacze, ogiery, wałachy) trzy i 
czteroletnie ras szlachetnych posiadające paszport Polskiego Związku Hodowców Koni 
Wszystkie konie będą oceniane łącznie

Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 2 lub 3 
osobowym. Po zakończeniu oceny komisja podaje wyniki wraz z komentarzem do publicznej 
wiadomości. 
Wyniki oceny są ostateczne.

System oceny 
1. Skoki luzem - max 20 pkt. (10 x 2) 
2. Kłus  luzem - max 10 pkt. 
3. Galop -  max 10 pkt
4. Stęp w ręku - max 10 pkt 
5. Typ - max 10 pkt 
6. Pokrój - max 10 pkt 

Tytuł czempiona otrzyma koń, który zdobędzie największą sumę punktów 
przyznanych za wszystkie oceniane elementy.

Ponadto zostanie wyłoniony i nagrodzony koń który otrzyma najwyższe noty za skoki 
luzem oraz najlepszy koń championatu rasy sp.
Dekoracja i prezentacja najlepszych koni 19.05.2013 – niedziela, godzina 12.00.

11. SPRAWY RÓŻNE
• Zastosowanie mają Przepisy Ogólne PZJ oraz Regulamin Dyscypliny Skoków
• Konie obowiązują aktualne szczepienia przeciwko grypie (wg. Zaleceń FEI/PZJ)
• Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW  
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach



• Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie. 
• Wszelkie  informacji  dotyczące  zawodów  (m.in.  listy  zgłoszonych  par,  listy  startowe, 

ewentualne zmiany w programie itp.) publikowane będą na www.cheval-tech.pl
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 

mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 
• Zalecane ubezpieczenie koni  od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych 

zdarzeń losowych. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów

Polski Związek Jeździecki  prosi  wszystkie  osoby  zaangażowane  w  jakikolwiek  sposób  
w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, Se 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. 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
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 

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


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. 
 


