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ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY – REGION II

ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

GAJEWNIKI, 04 – 05 CZERWCA 2022
1. Organizator: KS Gajewniki
2. Termin zawodów: 04 – 05.06.2022 r.
3. Miejsce zawodów: Hipodrom w Gajewnikach

Adres:
KS Gajewniki
Gajewniki 1
98-220 Zduńska Wola

4. Obsługa komputerowa (listy, wyniki):
Jarosław Kędzierski - 601-360-248 ; zawody@stajniagajewniki.pl

5. Zgłoszenia: zawodykonne.com

6. Termin zgłoszeń: 30.05.2022r.
7. Komisja sędziowska:

Sędzia główny: Małgorzata Kasińska
Sędzia OZJ: Mirosław Pryk
Sędzia : Dorota Marchwicka
Komisarz zawodów: Anna Woźniak
Gospodarz toru: Adam Galuba
Sędziowie Stylu : Dorota Marchwicka, Stanisław Marchwicki, Andrzej Kuświk

Dyrektor zawodów: Damien Manitta
Lekarz weterynarii: Milena Soból

mailto:zawody@stajniagajewniki.pl
https://zawodykonne.com/zawody/gajewniki/19
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8. Program:

Sobota 04.06.2022r.

Konkurs nr 1 – I półfinał el. OOM Kuce  z oceną stylu jeźdźca (wysokość przeszkód 90 cm i 100 cm).
Konkurs nr 2 – I półfinał el. OOM duże konie, z oceną stylu jeźdźca (wysokość przeszkód 115 cm).

Konkurs nr 3 – II półfinał el. OOM Kuce z oceną stylu jeźdźca (wysokość przeszkód 90 cm i 100 cm).
Konkurs nr 4 – II półfinał el. OOM duże konie, z oceną stylu jeźdźca (wysokość przeszkód 115 cm).

Konkurs nr 5 kl. LL – z trafieniem w normę czasu
Konkurs nr 6 kl. L – zwykły art.238.2.1.
Konkurs nr 7 kl. P – zwykły art.238.2.1.
Konkurs nr 8 kl. N – dwufazowy art. 274 pkt 1.5.3.
Konkurs nr 9 kl. C – dwufazowy art. 274 pkt 1.5.3.

Niedziela 05.06.2022r.

Konkurs nr 10 – finał el. OOM Kuce dwunawrotowy dokładności (I i II nawrót wysokość przeszkód 95 cm i 105
cm).
Konkurs nr 11 – finał el. OOM Duże konie, dwunawrotowy dokładności (I i II nawrót wysokość przeszkód 120
cm).

Konkurs nr 12 kl. LL – z trafieniem w normę czasu
Konkurs nr 13 kl. L – zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 14 kl. P - dwufazowy art. 274 pkt 1.5.3
Konkurs nr 15 kl. N – zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 16 kl. C – zwykły art.238.2.1

Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

9. Warunki techniczne:
Plac konkursowy: podłoże: piasek kwarcowy o wymiarach: 100 x 40 metrów
Rozprężalnia: podłoże: piasek kwarcowy o wymiarach: 50 x 30 metrów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu.

W PIĄTEK 03.06. PLAC KONKURSOWY BĘDZIE UDOSTĘPNIONY DO
TRENINGÓW DO GODZINY 19:00
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10. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.

Sobota:
Konkurs nr 1 – flots
Konkurs nr 2 – flots
Konkurs nr 3 – flots
Konkurs nr 4 – flots
Konkurs nr 5 kl. LL– puchary, flots
Konkurs nr 6 kl. L – puchary, flots
Konkurs nr 7kl. P – 1. 200 zł. 2. 100 zł. 3. 75 zł.
Konkurs nr 8 kl. N – 1. 300 zł. 2. 200 zł. 3. 100 zł.
Konkurs nr 9 kl. C – 1. 400 zł. 2. 300 zł. 3. 200 zł.

Niedziela:
Konkurs nr 10 – flots, puchary, nagrody rzeczowe
Konkurs nr 11 – flots, puchary, nagrody rzeczowe
Konkurs nr 12 kl. LL – puchary, flots
Konkurs nr 13 kl. L – puchary, flots
Konkurs nr 14 kl. P - 1. 200 zł. 2. 100 zł. 3. 75 zł.
Konkurs nr 15 kl. N- 1. 300 zł. 2. 200 zł. 3. 100 zł.
Konkurs nr 16 kl. C – 1. 400 zł. 2. 300 zł. 3. 200 zł.

11. Opłaty
 Opłata organizacyjna za 1 dzień startów dla jednego konia – 150 zł.

Opłata organizacyjna za 2 dni startów dla jednego konia – 200 zł. 
Opłata za udział w eliminacjach do OOM - 250 zł za jednego konia

 Opłata za boks:
– stajnia murowana - 300 zł. 
– stajnia namiotowa - 250 zł.
(cena boksu za całe zawody - nie ma możliwości wynajęcia boksu na jeden dzień)

 Miejsca w stajni będą przyznawane według kolejności dokonywanych opłat. W pierwszej
kolejności w stajni murowanej.

 Boksy (ilość ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)

 Słoma w cenie boksu, pierwsze ścielenie trocinami za dopłatą 120 zł (za 2 baloty), wyłącznie
po zgłoszeniu w panelu.

 Przyłącze do prądu – 150 zł za całe zawody (należy zaznaczyć w panelu zgłoszeń).
 Słoma; 15 zł/ kostka

Siano;  20 zł/ kostka
Trociny; 70 zł/ balot

 Do dnia 29.05.2022r. należy dokonać przedpłaty w wysokości 150 zł za każdą z par.
W przypadku zgłoszeń z boksem przedpłata wynosi 300 zł.

 Opłaty za boksy i opłatę organizacyjną należy dokonać na rachunek:
 Opłaty Startowe : LL ; 10 zł / L : 10 zł / P ; 20 zł / N ; 25 zł / C ; 35 zł
 Stajnie będą dostępne od piątku 03.06.2022 od godziny 14.00

12. Wszelkie opłaty prosimy kierować na konto klubu
Klub Sportowy Gajewniki Gajewniki 1, 98-229 Zduńska Wola NIP 829 17 49 361 REGON 520702739
Nr Konta Bank Pekao SA 87 1240 3305 1111 0011 1101 2319
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13. Uwagi:

• zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu,
• organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu,
• organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów, a w przypadku

niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów lub ograniczenia puli
nagród finansowych oraz ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,

• zawody rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami Polskiego
Związku Jeździeckiego, dokumentacja zawodników i koni zgodnie z obowiązującymi
przepisami PZJ, kuce obowiązuje aktualny certyfikat pomiaru wzrostu

Propozycje zatwierdzone przez OZJ w Łodzi dnia 15.05.2022 roku.

14. Zakwaterowanie:

Organizator nie pośredniczy w zamówieniu noclegu poza Gajewnikami.
 Hotel Ostrówek tel.: 43 823 91 11 ok. 3 km
 Hotel Hades tel.: 43 825 31 20 ok. 4 km
 Hotel Pod Słońcem : 43 603 888 133
 Hotel Na Półboru 12km

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


