
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: 

- Przepisy Ogólne PZJ  

- Przepisy Weterynaryjne  

- Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni  

- Przepisy Dyscypliny Skoków  

- Regulamin krajowych zawodów w dyscyplinie skoków przez przeszkody  

- Regulamin krajowych zawodów w kategorii kuców i małych koni  

- Przepisy o Sędziach 

- Regulamin Mistrzostw Polski  

  Aktualnymi w dniu rozgrywania zawodów 

Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody 

Otwarte Mistrzostwa Opolskiego Związku Jeździeckiego 

w skokach przez przeszkody 

 

Moszna 15 – 16 września 2012 r. 
 

1. Organizator -  Ludowy Klub Jeździecki Moszna 

            Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. 

2. Miejsce zawodów -  Hipodrom Ludowego Klubu Jeździeckiego Moszna  

`    podłoże piaszczyste, piasek kwarcowy PROSABLE wymiary 60x80 

3. Uczestnicy -   Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ i WZJ oraz 

                  zawodnicy niezrzeszeni 

 

4. Zgłoszenia na adres - LKJ Moszna, 47-370 Zielina, ul. Wiejska 30 

          tel. 0-77 466 88 33, 466 84 29 

           fax. 0-77 466 84 16 

           e-mail: lkj@moszna.pl 

 

5. Terminy zgłoszeń ostatecznych - 10. 09.2012 r. na drukach PZJ 

6. Osoby Oficjalne 
          Sędzia Główny Zawodów:           Małgorzata Skok 

          Sędzia WZJ:              Danuta Struk 

          Sędziowie:                                          Justyna Bolek 

               Lidia Twardowska-Gajda                                

           Gospodarz Toru:             Rudolf Mrugała 

 Dyrektor Zawodów            Tomasz Stachowiak tel. 691607860 

           Biuro zawodów:                              Włodzimierz Gajda 

Mistrzostwa OZJ będą rozgrywane w dwóch kategoriach: 

 I   –  Kategoria Otwarta  - KO ( dwa konkursy kl. L, a Finał L1) 

 II –  Kategoria Profi – KP ( konkursy kl. N i N1) 

Mistrzostwa Kategorii PROFI będą odbywały się wg regulaminu Mistrzostw Polski Seniorów, na 

obniżonych przeszkodach. 

Mistrzostwa Kategorii Otwartej to jeden konkurs klasy L z trafieniem w normę czasu, pozostałe 

konkursy zwykłe. 

Finał jedno-nawrotowy. 

Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii. 

W przypadku równej ilości punktów po Półfinałach i Finale przewidziana jest rozgrywka o medale w 

każdej kategorii. 

Prawo startu w Mistrzostwach OZJ mają zawodnicy zrzeszeni i zarejestrowani w OZJ Opole oraz w 

innych Okręgowych Związkach Jeździeckich oraz w PZJ.. 

W Półfinałach zawodnik ma prawo startu na dwóch koniach, a w Finale na jednym, który ukończył 

jeden z Półfinałów. 

Losowanie kolejności startów w każdej kategorii w sobotę 15.IX. o godz. 8.00 – komputerem w 

obecności Sędziego Głównego i Przedstawiciela zawodników. 

mailto:sekretariat@moszna.pl


 

 

 

7.  Program zawodów: 

 

 sobota 15.09.2012 r. 

 godz. 10:00  Konkurs nr 0 kl. LL     – towarzyski dokładności bez rozgrywki  

 

    Konkurs nr 1  kl. L  - KO z trafieniem w normę czasu 

                                                                                                - I Półfinał Mistrzostw OZJ 

     

    Konkurs nr 2 kl. P   - zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 – otwarty 

            

    Konkurs nr 3 kl. N      - KP – szybkości art. 239.1.2.6  

                                                                                                            – I Półfinał Mistrzostw OZJ 

       

                          Konkurs nr 4 kl. L       - KO - zwykły bez rozgrywki art.238.2.1            

                                           -  II Półfinał Mistrzostw OZJ 

 

    Konkurs nr 5  kl. N  -  KP - zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1    

                      - II Półfinał Mistrzostw OZJ 

                                                                    

 niedziela 16.09.2012 r. 

 godz. 10:00   

    Konkurs nr 0 kl. LL   - zwykły  bez rozgrywki art. 238.2.1 towarzyski 

 

    Konkurs nr 6 kl. L1   –  dokładności bez rozgrywki  

art. 238.1.1 – Finał Rundy KO                                                                      

Konkurs nr 7   kl L1      - konkurs egzaminacyjny 

       

    Konkurs nr 8 kl. P         – zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 

 

Konkurs nr 9 kl. N1    - dwunawrotowy art. 273/2.1/3.3/4.3      

             – Finał Rundy KP                                                                        

Konkurs nr 10 kl. N   -     zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1  

Objaśnienie skrótów: 

 KO – Kategoria Otwarta 

 KP – Kategoria Profi    

8. Sprawy organizacyjne: 

  dokumentacja koni i zawodników wg przepisów PZJ, 

  konie muszą posiadać ważne szczepienia. 

 9. Koszty: 

 Boks     - 200 zł na całe zawody 

 opłata organizacyjna   - 65 zł za dzień zawodów od konia 

 wpisowe do kategorii PROFII -  100 zł 

       

 

 Stajnie będą przygotowane dnia 14.09.2012 r. od godziny 16:00. 

 

 Podłączenie koniowozu do prądu – 100,00 zł na całe zawody 

 Zapotrzebowanie na tę usługę proszę zgłosić wraz ze zgłoszeniami. 

 Opłaty za boksy  muszą być przelane na konta LKJ Moszna i kserokopia przelewu musi       

 być dołączona do zgłoszeń ostatecznych – opłaty te nie podlegają zwrotowi. Ilość boksów 

ograniczona 

 



 KONTO LKJ MOSZNA:  BS Strzeleczki  61 8883 1028 2003 0000 1355 0001 

 

 

10. Rezerwacja hotelu: 

  Pokoje gościnne w SK Moszna (2, 3, 4 i 5-osobowe) tel. 77 466 88 33 

  Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej    tel. 77 466 83 25 

  ZAJAZD Krapkowice     tel. 77 466 13 64 

  Zielona Zatoka w Dębinie     tel. 77 437 63 22 

 Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów i w godzinach 

rozpoczęcia konkursów. 

12.  Organizator nie odpowiada za wszelkie wypadki i zdarzenia losowe powstałe na 

terenie zawodów. 

13.  Dokumenty zawodników i koni należy złożyć w biurze zawodów dnia 15.09.2012 r. 

(sobota) od godz. 08:00. 

14.  Wszelkie opłaty związane z uczestnictwem należy wnieść przed rozpoczęciem 

zawodów. 

15.  Organizator będzie pobierał kary wg przepisów PZJ. 

16.  Nagrody:   

          we wszystkich dwóch kategoriach – puchary oraz medale dla trzech najlepszych  

 Nagrody pieniężne w Kategorii Profi: 

 I miejsce   – 1.000 zł 

 II miejsce  –    700 zł 

 III miejsce  –    500 zł 

 IV miejsce  –    400 zł 

 V miejsce   –    300 zł 

 VI miejsce   –    100 zł  

 Pula nagród: 3.000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia puli nagród 

      17. Każda zmiana na listach startowych po ich wydrukowaniu – 30,00 zł (nie dotyczy skreśleń). 

18. Propozycje zatwierdzone przez OZJ Opole. 

 Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w 

 sporty konne, o przestrzeganiu poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro  konia 

 jest najważniejsze. 

 KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM: 

 I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach,  

  dobro konia musi stać pod wszelkimi innymi warunkami. 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 również do przypadków nadużywania pomocy. 

 III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej  

  uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne,  

  kondycje 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, leczenia                         

  obrażeń odniesionych na    zawodach, spokojnej starości, ewentualnie   

  eutanazji. 

 V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w                    

  sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności                         

dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.    Prezes LKJ Moszna 


