
         
 

 

 

 

                                                      

 

 

 

PROPOZYCJE 

REGIONALNYCH ZAWODÓW 
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

 
Siedlisko Nawiady 19.07-20.07. 2014 

11-710 Piecki, Nawiady 63 

Pow. Mrągowo, Gmina Piecki 

Facebook Klub Tagomago Nawiady 

www.siedliskonawiady.pl 

 

 

 

  

 

Operacja współfinansowana w ramach PROW na lata 2007- 2013 

 

http://www.siedliskonawiady.pl/


         
 

 

Organizator: Tagomago Life Janina Karasek  
 
1. Termin zawodów: 19-20 lipca 2014 
2. Miejsce: hipodrom piaszczysty na terenie „Siedliska Nawiady” 
3. Warunki techniczne: 

Ujeżdżalnia 60m. x 40m. – piasek 
Rozprężalnia 30m x 20m - piasek 

4. Komisja Sędziowska: 
Sędzia główny: Marta Głuchowska 
Sędziowie:  Anna Zagrodzka /Sędzia delegat WMZJ/ 

           Krzysztof Ferenstein 
Komisarz zawodów: Małgorzata Daniluk 
Gospodarz toru: Janusz Wejer 

5. Sekretariat: Jolanta Karasek 
6. Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ, oraz zawodnicy niezrzeszeni. 
7. Lekarz weterynarii: Jacek Kopczyński 
8. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu 
9. Termin zgłoszeń: 16.07.2014 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: nawiadygospekol@vp.pl 
telefonicznie: 501052006 lub osobiście. W zgłoszeniu prosimy podać: 

 imię i nazwisko zawodnika, 

 nazwę klubu 

 nazwę konia, 

 konkursy w jakich para będzie startować.  
Z przyczyn technicznych prosimy zgłaszać zapotrzebowanie na podłączenie koniowozu do 
prądu.  
10.Boksy będą przygotowane od piątku 18 lipca   2014 r. od godz. 15.00. 
Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja boksów 
telefonicznie: Jolanta Karasek 501052006 lub mailem: nawiadygospekol@vp.pl 
11.Obowiązują przepisy PZJ. 
 
 
 

 
 

mailto:nawiadygospekol@vp.pl


         
 

12.Warunkiem startu w Zawodach Towarzyskich - Amatorów bez licencji jest: 
 

 Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, wydanych przez lekarza 
sportowego 

 W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda prawnych opiekunów na start w 
zawodach jeździeckich 

 Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie. 

 Ubezpieczenie NNW 
 

13.Opłaty od jednego konia: 

 wpisowe 50 zł/dzień od konia, 80zł za 2 dni 

 startowe: LL 10zł, L 20zł, P 30zł,N 40zł, C 50zł  
Zmiana na liście startowej /po wydrukowaniu/ 10zł, nie dotyczy skreśleń. 

 opłata za boks od konia : 
o Stajnia:170 zł za całe zawody / 90 zł za dzień,  
o Hala lub boksy angielskie: 150 zł za całe zawody / 80 zł za dzień,  

 
14 Program Zawodów  
 
Sobota 19.07.2014: 
Rozpoczęcie o godzinie 10:00 
Konkurs nr 1 kl. LL z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski 
Konkurs nr 2 kl. L -  dwufazowy art.274.5.3 
Konkurs nr 3 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269.5 
Konkurs nr 4 kl. N -  zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr 5 kl. C – dwufazowy art.274.5.3(zostanie rozegrany przy min. 8 koni)   
 
Niedziela 20.07.2014 
Rozpoczęcie o godzinie 9:00 
Konkurs nr 6 kl. LL - dwufazowy art.274.5.3 towarzyski 
Konkurs nr 7 kl. L – zwykły art.238.2.1 
Konkurs nr 8 kl. P – z ustalonym czasem art.267 
Konkurs nr 9 kl. N – dwufazowy art.274.5.2 
Konkurs nr 10 kl. C – zwykły art.238.2.1 (zostanie rozegrany przy min. 8 koni) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAG



         
 

RODY:  
Flot’s dla 25% startujących w konkursie, puchary oraz nagrody rzeczowe i finansowe we 
wszystkich konkursach z wyszczególnieniem j.n.: Pula nagród pieniężnych łącznie : 16 750 zł 
(w tym startowe). Wysokość nagród jest taka sama w 1 i 2 dniu zawodów. 
 

    MIEJSCE     

KONKURS I II III IV V 

LL 

nagrody 
rzeczowe 

nagrody 
rzeczowe 

nagrody 
rzeczowe 

nagrody 
rzeczowe 

nagrody 
rzeczowe 

L  350 zł 250 zł 150 zł 75 zł 50 zł 

P 750 zł 500 zł 250 zł 100 zł 50 zł 

N 1 000 zł 750 zł 500 zł 150 zł 100 zł 

C 1 250 zł 1 000 zł 750 zł 250 zł 100 zł 

 
 
Tabela pokazuje minimalną pulę nagród. Nagrody pieniężne będą pomniejszone o podatek. 
Pula może być powiększona w przypadku dodatkowych sponsorów. Wysokość nagród będzie 
publikowana na Facebook’u – Siedlisko Tagomago Nawiady Klub Jeździecki – Mazury. 
Planowane nagrody rzeczowe (m. In. selektywne perfumy i kosmetyki oraz odzież sportowa). 
 
Na terenie będzie możliwość zakupu posiłków i napojów, pamiątek regionalnych i sprzętu 
jeździeckiego. 
Plac zabaw dla dzieci. 
 

15.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie 
zawodów. 
16.Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe 
w czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie 
ponosi odpowiedzialności. 
17.Dojazd i transport koni na własny koszt. 
18. Ognisko nad jeziorem na terenie zawodów z różnymi atrakcjami (sobota).  
 
19. Ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie: 
  - Pokoje przy kominie – www.pokoje-irena.pl tel. 798262066 
  - Państwo Lisoccy  www.lisocki.com tel.89/7420037 
  - Staśkowa Chata Mojtyny tel. 503113856 
  - Pod Kogutem www.cierzpiety.com.pl tel.600436442 
  - Barbara Wożniak www.8net.pl/cierzpiety   tel. 89/7420102 
  - Janina Kozak www.naskraju.piecki.prv.pl tel. 89/7421993    
  - państwo Obłoczyńscy  Dłużec, łwww.podobłoczkiem.prv.pl, tel. 602662329 
   
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

http://www.pokoje-irena.pl/
http://www.lisocki.com/
http://www.cierzpiety.com.pl/
http://www.8net.pl/cierzpiety
http://www.naskraju.piecki.prv.pl/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1W9WA4BV/oczkiem.prv.pl/%22www.podobłoczkiem.prv.pl


         
 

 
 
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.  
 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  
 
 

 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do 
startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, 
metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem.  

 


