
 
 

P R O P O Z Y C J E 
VI PIKNIK Z ISKRĄ – SZTUMSKIE POLE 

IX TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

 
1 .Termin zawodów: 9 czerwca 2019 r. 
 
2. Miejsce zawodów: Stajnia Iskra, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole 
 
3. Organizator zawodów: Jakub Gossa, Stajnia Iskra 
 
4. Zgłoszenia: do dnia 7.06.2019 r.  
 
Zgłoszenia: zawody@stajniaiskra.pl 
Boksy (50 zł. za dzień zawodów) można zamówić telefonicznie - (+48) 504 311 006 
Zgłoszenia po terminie – dodatkowa oplata 30 zł 
Zmiana na liście startowej w trakcie trwania zawodów podlega opłacie 10 PLN (nie dotyczy  
skreśleń)  
 
OSOBY OFICJALNE: 
Sędzia główny: Andrzej Lorkowski  
Sędzia zawodów, komisarz: Zuzanna Romowicz 
Gospodarz toru: Małgorzata Daniluk 
Dyrektor zawodów: Marta Adamkiewicz (+48) 504 311 006 
Lekarz Weterynarii:  Jerzy Krynicki  

Zabezpieczenie Medyczne: MET-TRANS z Kwidzyna 

Kowal Zawodów: Tomasz Gawinek  

 
5. Plac konkursowy: 50x50 podłoże piaszczyste (rozprężalnia podłoże piaszczyste) 
 

6. Uczestnicy: amatorzy, zawodnicy  niezrzeszeni i  zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ 
zgodnie z przepisami dla zawodów towarzyskich. 

Wszystkich obowiązują aktualne badania lekarskie, zgoda na start od rodziców w przypadku 
osób niepełnoletnich, a także ubezpieczenie NNW. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 
członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń.  
 



8. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 
– bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach 
eksploatacji, w tymm.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, 
reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.  
 
9. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego 
trzypunktowego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.  
 
10. Uwaga! Zgodnie z Przepisami PZJ w Skokach Przez Przeszkody przypominamy, iż zawodnicy 
do 15 r.ż. ZOBOWIĄZANI są do startowania w kamizelce ochronnej. (Art. 256.1.7) oraz 
zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask. (Art. 
266.1.10) 

 
11. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 
12. PROGRAM ZAWODÓW (niedziela godz. 11:00): 
 
konkurs nr 1 kl. mini LL - dokładności z trafieniem w normę czasu art.238.1.1. 
konkurs nr 2 kl. LL - z trafieniem w normę czasu 
konkurs nr 3 kl. L –dwufazowy art.274.5.3 
 
10. OPŁATY :  
Wpisowe: 50 pln 
Startowe: 20 pln /start 
Boks: 50 pln / dzień zawodów 
 
11. NAGRODY:  
O minimalnej wartości 100% ze startowego, puchary. 
W konkursach zawodnicy otrzymają pamiątkowe flo i wyjeżdżają do dekoracji: 
mini LL – 10 pierwszych par 
LL – 10 pierwszych par 
L – 6 pierwszych par 
Nagrody należy odebrać najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku 
zostaną one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów. 
 

KONKURS I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE ŁĄCZNA PULA 

Mini LL NR.1 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 

Wartość nagród 
rzeczowych ok. 

300 pln 

LL NR. 2 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 

Wartość nagród 
rzeczowych ok. 

400 pln 

L NR.3 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 
puchar, nagroda 

rzeczowa 

Wartość nagród 
rzeczowych ok. 

500 pln 

 
Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu: 11-03-2019 r. 



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, 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 teren 
zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich 
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów. 
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu 
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 
ewentualnej eutanazji. 


