
PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH  

W UJEŻDŻENIU 

 MACHNICE 30.04-01.05.2016 r. 

1. Informacje Ogólne  

1.1. Miejsce rozgrywania 

zawodów: 

Machnice k/o Trzebnicy 

 Kategoria: Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu  

 Termin: 30.04-01.05.2016 r. 

1.2. Organizator: KS „Śląsk ” 

55 -114 Wisznia Mała 

Machnice 8 

tel. 882 16 43 16 

fax 71 3124598, 

e - mail: zawodywks-ptak@wp.pl 

1.3 Komitet Organizacyjny:  

 Przewodniczący zawodów: Edward Ptak 

 Dyrektor zawodów: Emilia Ptak 

1.4. Sędziowie:  

 Sędzia główny Marek Ruda 

 Członkowie Elżbieta Strzeszewska 
   

2. Warunki Ogólne:  

2.1. Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub poszczególnych  

konkursów, w przypadku gdy liczba koni zgłoszonych do konkursu jest mniejsza  

niż 10. Organizator, w takim przypadku ma obowiązek poinformowania o tym  

zawodników, poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie  

internetowej, na której umieszczane są listy startowe oraz wyniki. 

2.3 www.zawodykonne.com 
  

3. Udział:  

3.1. Zawodnicy zrzeszeni, w tym zawodnicy bez przynależności  

klubowej  

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku ilości 

zgłoszonych koni mniejszej niż 20. 

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń na zawody ze 

względów epidemiologicznych. 
  



4. Warunki techniczne: 

4.1. Plac konkursowy, piaskowy, kwarcowy o wymiarach 60x20 

Rozprężalnia, piaskowa, kwarcowa o wymiarach 80x40 

5. Warunki udziału w zawodach: 

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach  

na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie 

wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak 

również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń) - zaleca 

natomiast ubezpieczenie ekip od NW, koni od OC  
  

6.  Zgłoszenia i opłaty 

6.1 Opłaty startowe: 

60 zł pierwszego startu 

50zł od drugiego startu 

40 zł od każdego następnego startu  

 

Opłaty należy dokonywać w biurze zawodów najpóźniej na 2 godziny 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 20zł 

 

Termin zgłoszeń ostatecznych jest do 27.04.2016 do godziny 23:59 

 Zgłoszenia prosimy wysyłać JEDYNIE poprzez stronę internetową:  

www.zawodykonne.com (zakładka: Machnice)  
Inne formy zgłoszeń nie będą ważne. W razie problemów technicznych, prosimy o 

kontakt na adres: zawodywks-ptak@wp.pl  

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości startujących koni. 

Decyduje kolejność zgłoszeń z dołączonym potwierdzeniem opłaty minimalnej. 

Organizator poda ostateczną listę przyjętych par do dnia 28.04.2016r.  

 

Rezerwacja boksów jest ważna TYLKO poprzez panel na stronie internetowej 

www.zawodykonne.com i przesłaniu informacji email z dołączonym dowodem 

wpłaty za boks na adres email: zawodywks-ptak@wp.pl  
Zgłoszenia są ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty na konto.  

W przypadku wycofania się konia po terminie zgłoszeń ostatecznych oplaty za 

boks nie podlegają zwrotowi. 

6.2. Boksy: 

Boksy zamawiać można do dnia 27.04.2016r. tylko poprzez panel zgłoszeń na 

stronie www.zawodykonne.com (, tylko z dołączonym dowodem wpłaty na adres 

organizatora: zawodywks-ptak@wp.pl, rezerwacja boksów jest ważna tylko z 

dowodem wpłaty.) 

6.3. Opłaty za boks należy dokonać na konto:  



PKO BP S.A. 

55-100 Trzebnica, ul Henryka Pobożnego 1 Wojskowy Klub Sportowy  

„Śląsk” Wrocław 96 1020 5297 0000 1102 0153 8164  

W tytule – Imię i Nazwisko/Klub_Opłata za boks ZR-B lipiec  
Opłaty za boksy nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w 

zawodach po ostatecznym terminie rezerwacji boksów 

6.4. Opłata za boks:  

Opłata za boks za 2 dni zawodów (ściółka standard – słoma):  

180 zł za 2 dni zawodów 

50 zł za każdy kolejny dzień. 

 

Wszystkie boksy dostępne są od piątku 29.04.2016 od godz. 16.00  

Ściółka- słoma.  

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:  

Siano: 15zł za balik  

trocin - 50zł za balot 

6.5. Opłata za przyłącze do prądu: 100 zł (za całe zawody) + 50 zł za każdy 

dodatkowy dzień  
www.zawodykonne.com  

  

7. Dokumenty i przepisy weterynaryjne:  
Konie muszą posiadać aktualne szczepienia, aktualną licencję. Bez w/w 

dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu.  

Dokumentacja dla klubów i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego 

Związku Jeździeckiego 
 

Lekarz powiatowy wyznaczony przez PIW  

 

Dokumentacja weterynaryjna  zgodna z wymaganiami Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat 

szczepień: 

szczepienie podstawowe: 

pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od 

pierwszego szczepienia 

szczepienia przypominające: 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

karencji): żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 

dni przez przybyciem na zawody.  
  

8. Dodatkowe informacje: 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 

W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach  

trener, luzak, właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy. 

http://www.zawodykonne.com/


Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów. 

Noclegi dla uczestników zawodów: 

- Dwa domki 6 osobowe na terenie zawodów w cenie 500zł/noc (rezerwacja: 882 16 43 16) 

- Hotel Ptak: adres Świętego Wincentego 43, 50-251 Wrocław, (telefon 71 372 12 00)  

  Cennik: 

  Pokój 1 osobowy 200zł / dobę 

  Pokój 2 osobowy 230zł / dobę 

  Pokój 3 osobowy 300zł / dobę 

  Pokój 4 osobowy 370zł / dobę 

  W cenę nie jest wliczone wyżywienie.  

Zniżka 10% dla uczestników zawodów. 
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Program zawodów: 

Sobota:  

P – 1 

L – 1 

N – 4 

C -1 

CC – 2 

 

Niedziela:  

D - 1 

L – 2 

P – 2 

N – 6 

C -2 

CC – 4 
 

Na prośbę zawodników istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkursów w 

wybranych przez nich klasach.  

Zawody zostaną rozegrane przy zgłoszeniu min. 20 koni. 

Za konkursy C-1, CC-2, C-2 i CC-4 przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Proszę śledzić komunikaty na stronie  - www.zawodykonne.pl 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki 
  

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM. 

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wymaga, od wszystkich 

zaangażowanych w sport jeździecki, przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania z koniem oraz uznania i 

zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze musi być najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane 

rywalizacji sportowej lub wpływom komercyjnym. Spełnione muszą być zwłaszcza następujące zasady: 

1. Generalny dobrostan: 

a) Dobre postępowanie z koniem 

Warunki stajenne oraz żywienie muszą być zgodne z zasadami dobrego postępowania z koniem. Czyste, dobrej 

jakości siano, pasza i woda muszą być zawsze dostępne. 

b) Metody treningowe 

Konie mogą być poddawane jedynie treningowi, który jest dopasowany do ich możliwości fizycznych i poziomu 

dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom, które są okrutne lub/i powodują 

strach. 

c) Kucie i sprzęt 

Dbałość o kopyta i kucie muszą spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, 

aby uniknąć ryzyka bólu lub kontuzji 

d) Transport 

Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd 



musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie, regularnie dezynfekowany i 

kierowany przez kompetentne osoby. Kompetentna obsługa musi być zawsze gotowa, by zaopiekować się koniem. 

e) Przejazd 

Wszystkie podróże muszą być starannie zaplanowane, uwzględniając regularne przerwy na odpoczynek z dostępem 

do pożywienia i wody, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. 

2. Właściwe przygotowanie do rywalizacji sportowej 

a) Dobra forma i kwalifikacje 

Udział w zawodach musi być ograniczony do koni odpowiednio przygotowanych i do zawodników o 

potwierdzonych umiejętnościach.  

Konie powinny mieć zapewniony odpowiedni czas na odpoczynek między treningami i zawodami; ponadto 

powinno się zapewnić odpowiedni okres odpoczynku między kolejnymi podróżami. 

b) Stan zdrowia 

Żaden koń uznany za niezdolnego do startu nie może wystartować ani kontynuować rywalizacji. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii. 

c) Doping i leczenie 

Każde zastosowanie lub zamiar zastosowania dopingu i nielegalne zastosowanie leczenia stanowi poważne 

nadużycie dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić 

wystarczający czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach. 

d) Zabiegi chirurgiczne 

Nie zezwala się na jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne zagrażające dobru rywalizującego konia lub bezpieczeństwu 

innych koni i/lub zawodników. 

e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 

Klacze nie mogą startować w zawodach po upływie czwartego miesiąca ciąży, ani w okresie karmienia źrebięcia. 

f) Nadużycie pomocy 

Nie będzie tolerowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy lub pomocy dodatkowych (np. 

bat, ostrogi, itd.) 

3. Zawody nie mogą naruszać dobra konia 

a) Teren zawodów 

Konie muszą być trenowane i startować na odpowiednim i bezpiecznym podłożu. Wszystkie przeszkody i warunki 

rozgrywania zawodów muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia. 

b) Podłoże 

Wszystkie nawierzchnie, na których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane 

tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. 

c) Ekstremalne warunki pogodowe 

Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, które zagrażają dobru lub 

bezpieczeństwu konia.  

Zabezpieczone muszą być środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni po przejeździe. 

d) Stajnie podczas zawodów 

Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i posiadać wystarczające wymiary dla 

typu i natury konia.  

Myjki oraz woda muszą być zawsze dostępne. 

4. Humanitarne traktowanie koni 

a) Leczenie weterynaryjne 

Na miejscu zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany 

lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi się zatrzymać, a koń musi być poddany ocenie weterynaryjnej. 

b)Skierowanie do kliniki 

W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki w 

celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą otrzymać przed transportem pełną 

wspomagającą pomoc medyczną. 

c) Urazy podczas zawodów 

Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstotliwość konkursów i 

jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie sprawdzone, aby wskazać drogę zminimalizowania 

występowania urazów. 

d) Eutanazja 

Jeśli urazy są adekwatnie poważne, z humanitarnych powodów i w celu zmniejszenia cierpienia, koń może 



wymagać uśpienia przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 

e) Emerytura 

Konie muszą być godnie i humanitarnie traktowane, po przejściu na emeryturę. 

5. Edukacja 

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wzywa wszystkich 

zaangażowanych w sport jeździecki do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w 

zakresie opieki i postępowania z koniem startującym w zawodach. 

 

 

 


