
P R O P O Z Y C J E  
 

I kwalifikacja  

Pucharu Śląska Opolskiego 

 

Regionalne Zawody  

W Skokach przez Przeszkody  
 

 

 

1.    Organizator:   
- Ludowy Klub Jeździecki „OLIMP” Prudnik,     48-200 Prudnik  ul. Jesionkowa 2     

e-mail – stadnina@skprudnik.eu  tel./fax. 77 436 32 06 

- Stadnina Koni Prudnik Spółka  z o.o.  48-200 Prudnik  ul. Poniatowskiego 3A 

e-mail – stadnina@skprudnik.eu tel./fax. 77 436 32 06 

-     Stowarzyszenie SILESIANA  45-709 Opole, ul. Ściegiennego 1/3 

 

2.  Miejsce zawodów: -  Stadnina Koni Prudnik - Chocim 

3.  Termin zawodów: 09.05.2015 r. (sobota)  

4. Komitet Organizacyjny:  

Dyrektor Zawodów: Krzysztof Pieroń 

Sekretarz zawodów: Lesław Tokarz – 509 915 485 

Biuro Zawodów: Łucja Urbańska – 509 915 489  

 

WARUNKI OGÓLNE: 

Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i regulaminem Pucharu 

Śląska Opolskiego. 

 

OSOBY OFICJALNE: 

Skład komisji sędziowskiej: 

Sędzia Główny PZJ: Natalia Gruszka  

Sędzia WZJ: Ewa Puzio  

Członek Komisji Sędziowskiej: Małgorzata Rzepka  

Komisarz: Sebastian Gruszka  

Spiker zawodów: Grzegorz Jasiczek 

Gospodarz toru: Dariusz Świderski  

Lekarz weterynarii: Zbigniew Wysiecki 

 

 

UDZIAŁ: 

Kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ, oraz zaproszeni goście. 

Liczba zawodników i Klubów/Sekcji bez ograniczeń 

 

WARUNKI TECHNICZNE 

Zawody otwarte – plac o wymiarach 60x50m (podłoże - piasek kwarcowy)  

Rozprężalnia – plac o wymiarach 20x62 m (podłoże - piasek kwarcowy) 
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WARUNKI UDZIAŁU 

 

Zawodnicy – na własny koszt 

Luzacy – na własny koszt 

Konie – koszty transportu pokrywają delegujący. 

 

ZGŁOSZENIA 

 

Zawodników i koni należy przesyłać na oficjalnych drukach PZJ w terminie do dnia: 

06.05.2012r do godz. 15ºº  na adres Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o.   tel./fax. 77 436 32 06    

e-mail – stadnina@skprudnik.eu  

Opłata organizacyjna – 65,- zł od konia za jeden dzień zawodów (w tym 5,- zł opłata na 

działalność statutową OZJ).  

  

Startowe do konkursów i nagrody: 

Konkurs nr 3 kl. P – 10 zł    -     Nagrody: I m-ce – 250 zł, II m-ce  – 150 zł, III m-ce – 100 zł 

Konkurs nr 5 kl. N – 15 zł   -     Nagrody: I m-ce – 400 zł, II m-ce – 300 zł, III m-ce – 200 zł  

Konkurs nr 6 kl. N – 20 zł   -     Nagrody: I m-ce – 500 zł, II m-ce – 400 zł, III m-ce – 300 zł 

Konkurs Derby – 30 zł      -     Nagrody: I m-ce – 1500 zł, II m-ce – 1000 zł, III m-ce – 500 zł,             

IV m-ce – 200 zł  

 

Nagrody: PULA NAGRÓD - 5800,00 zł: 

1. W przypadku małej ilości zgłoszonych koni nagrody pieniężne zostaną wypłacone 

według następującej zasady: 

1.   Konkurs nr 3,5,6: 

- do 10 koni w konkursie – za I m-ce, 

- 11-15 koni w konkursie – za I i II m-ce, 

- powyżej 15 koni według propozycji 

2. konkurs nr 4 -  DERBY:  

- do 6 koni w konkursie – za I m-ce, 

- od 7 do 10 koni w konkursie – za I i II m-ce, 

- powyżej 10 koni w konkursie – według propozycji  

 

Opłaty  należy  dokonać  przelewem  na  konto   LKJ „OLIMP”   Prudnik  w  BS  Prudnik   

Nr   24 8905 0000 2000 0020 6617 0001 lub w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz  konie będą skreślani z list 

startowych.  

Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż ww. terminie pobierana będzie opłata w 

wysokości 20.00zł.  

   

Za konie zgłoszone po w/w  terminie pobierana będzie  opłata organizacyjna w 

wysokości – 85,- zł, 

Boksy – liczba miejsc ograniczona (tylko dla ogierów o pozostałych decyduje kolejność 

zgłoszeń) – opłata  80,- zł,  

Stanowiska – bez ograniczeń – opłata 30,- zł. za całe zawody  
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Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz 18:00 dnia 

poprzedzającego starty.  

 

DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE 

 

Wymagana dokumentacja dla koni: paszport konia z aktualnymi szczepieniami wg przepisów 

PZJ, bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren Stadniny w Chocimiu. 

Dokumentacja dla Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami  PZJ 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 

Listy startowe do wglądu od dnia 08.05.2015 r. od godz. 13
00  

na stronie www.skprudnik.eu 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

 

SOBOTA      09.05. 2015 r.  Godz.  10.00  

 

Godz. 10
00

   Konkurs nr T-1 – Towarzyski (60 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1 

                     Konkurs nr T-2 – Towarzyski (80 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1 

 

Warunki udziału w zawodach towarzyskich - zawodnicy bez licencji lub z licencją 

posiadający aktualne badanie lekarskie z przychodni sportowej oraz ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  

Niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach .  

Konie – minimum 4-letnie z ważnymi badaniami i szczepieniami. 

 

Godz. 11
00

  rozpoczęcie konkursów  

 

Konkurs Nr 1 Kl. „LL” -  (90 cm) dokładności bez rozgrywki art. 238 p. 1.1 

Konkurs Nr 2 Kl. „L” (I kwalifikacja PŚO kategoria OPEN) -  (100 cm) dokładności bez 

rozgrywki art. 238 p. 1.1  

Konkurs Nr 3 Kl. „P” - (110 cm) o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269.5 

Konkurs Nr 4 Kl. „P” (I kwalifikacja PŚO kategoria DERBY)  – Derdy (110 cm) Art. 

277.1, , ustalenie wyników wg tabeli A – Art. 238.2.1 bez rozgrywki (dystans 1000-1300m, 

ilość przeszkód 16) 

Konkurs Nr 5 Kl. „N”  - (120 cm) dwufazowy Art. 274.5.3 

Konkurs Nr 6 Kl. „N” (I kwalifikacja PŚO kategoria PROFI) -  (120 cm) zwykły bez 

rozgrywki –  Art. 238.2.1 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 

- Dla zwycięskich par przewidziane są flot’s  
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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. 

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 

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. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ  Opole. 

 

 

 

 

Regulamin  

Pucharu Śląska Opolskiego 
 

 

2. Puchar Śląska Opolskiego – zwany dalej Pucharem jest imprezą cykliczną, składającą 

się z dwóch zawodów kwalifikacyjnych i Finału rozgrywanych na terenie Stadniny 

Koni Prudnik Sp. z o.o. 

 

3. Puchar rozgrywany jest w trzech kategoriach 

- OPEN – w klasie L/L-1, 

- PROFI – w klasie N/N-1, 

- DERBY – w klasie P. 

 

4. Terminy kwalifikacji i finału: 



- I kwalifikacja – 9.05.2015r. 

- II kwalifikacja – 20.06.2015r 

- Finał – 08.08.2015r. 

 

5. Warunkiem udziału w Finale jest ukończenie przynajmniej jednego konkursu 

kwalifikacyjnego w danej kategorii z wynikiem: 

- kategoria OPEN – do 8 pkt. karnych (do kwalifikacji wliczany jest pod uwagę 

pierwszy przejazd pary koń-zawodnik w konkursie, 

- kategoria PROFI – do 8 pkt. karnych, 

- kategoria DERBY – ukończenie konkursu. 

 

6. Wyniki konkursów kwalifikacyjnych nie wliczają się do wyniku Finału. 

 

7. Finał Pucharu Śląska Opolskiego rozgrywany będzie jako: 

- kategoria OPEN – konkurs klasy L-1 z trafieniem w normę czasu (o I miejsce w 

przypadku uzyskania jednakowego wyniku (punkty karne i czas) zostanie rozegrana 

rozgrywka na zasadzie konkursu zwykłego, 

- kategoria PROFI – konkurs dwunawrotowy  N-1. W drugim nawrocie prawo startu 

ma 10 najlepszych par po pierwszym nawrocie, 

- kategoria DERBY – na zasadach konkursów kwalifikacyjnych. 

 

8. W Finale zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach. 

- OPEN i DERBY, 

- PROFI i DERBY (udział konia w konkursie dwunawrotowym w obu nawrotach 

wyczerpuje prawo startu konia w konkursie DERBY). 

 

9. W Finale  OPEN i PROFI zawodnik może wystartować na maksymalnie 3 koniach w 

każdej kategorii, a w Finale DERBY na maksymalnie 2 koniach. 

 

10. Pula nagród w konkursach kwalifikacyjnych: 

- kategoria OPEN – nagrody rzeczowe 

- kategoria PROFI – 1200 zł: I m-ce – 500 zł. II m-ce  - 400 zł. III m-ce – 300 zł, 

- kategoria DERBY – 3200 zł: I m-ce – 1500 zł. II m-ce  - 1000 zł. III m-ce – 500 zł, 

IV m-ce – 200 zł. 

 

11. Pula nagród w Finale: 

- kategoria OPEN – 1200 zł: I m-ce – 500 zł. II m-ce  - 400 zł. III m-ce – 300 zł, 

- kategoria PROFI – 1800 zł: I m-ce – 800 zł. II m-ce  - 600 zł. III m-ce – 400 zł, 

- kategoria DERBY – 4600 zł: I m-ce – 2000 zł. II m-ce  - 1500 zł. III m-ce – 700 zł, 

IV m-ce – 400 zł. 

 

12. W przypadku małej ilości zgłoszonych koni w kwalifikacjach lub w Finale nagrody 

pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady: 

1.  kategoria OPEN i PROFI: 



- do 10 koni w konkursie – za I m-ce, 

- 11-15 koni w konkursie – za I i II m-ce, 

- powyżej 15 koni – według regulaminu i propozycji 

2. w kategorii DERBY:  

- do 6 koni w konkursie – za I m-ce, 

- od 7 do 10 koni w konkursie – za I i II m-ce, 

- powyżej 10 koni w konkursie – według regulaminu i propozycji  

 

 

 

Komitet Organizacyjny  

Pucharu Śląska Opolskiego 


