
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU 23-
24.04.2016 r. 

  
 
I . Informacje Ogólne : 1. Zawody: Zawody Regionalne i Towarzyskie w 
ujeżdżeniu  

 
Miejsce rozgrywania zawodów:  Centrum Gostar Jelenia Góra  
 

Data: 23-24.04.2016 
Uczestnicy : zawodnicy zrzeszeni, w tym zawodnicy bez przynależności 

klubowej , zawodnicy niezrzeszeni. 
 
 

2. Organizator: Centrum Gostar, Organizacja Imprez Jeździeckich Eurydyka 
Ivanishvili 

 
 
Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul.Goduszyńska 61 

 
Telefon: 733-196-696 

Email : gostar@gostar.pl 
Internet: www.gostar.pl 
 

2. Komitet Organizacyjny  
 

 
Dyrektor Zawodów: Eurydyka Ivanishvili  728-880-349 

Biuro Zawodów: Małgorzata Skubisz 
Obsługa Techniczna: OIS Wojciech Helak 
Obsługa zawodów :Anna Wańczak, Sara Górska 

Szef Stajni: Andrzej Potaczek 
 

3. Dane kontaktowe na miejscu zawodów  
 
 

 
II. Osoby Oficjalne (zgodnie z Przepisami o Sędziach wyd. 5, art.14 p.3):  

 
2.1. Komisja Sędziowska: 

 
* Marek Ruda ( Sędzia Główny), 

http://www.gostar.pl/


 

 

* Janusz Lawin  
                 

2.2. Lekarz weterynarii zawodów: * Barbara Jandzis 
Lekarz powiatowy wyznaczony przez PIW Jelenia Góra  
Dokumentacja weterynaryjna zgodna z wymaganiami PZJ. 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje schemat szczepień : 
*szczepienie podstawowe, 

*pierwsze szczepienie – dniu rozpoczęcia szczepień, 
*drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 – go dnia 
od pierwszego szczepienia, 

*szczepienie 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. 
 

III. Przepisy Ogólne  
 

- dokumentacja zawodników i koni –zgodna z wymogami regulaminowymi PZJ  
IV. Warunki techniczne  

 
4.1. Plac konkursowy - piaskowy kwarcowy 60x20  
4.2. Rozprężalnia – hala ,podłoże  piaszczyste 

 
V. Oferowane świadczenia:  

 
 
5.1 Hotel na terenie ośrodka Gostar .Rezerwacja 733-196-696 (ilość miejsc 

ograniczona) 
5. Wyżywienie – na terenie zawodów ,restauracja Gostar 

 
5.2 Stajnie boksowe: - organizator oferuje boksy w stajni murowanej (ilość 
miejsc ograniczona) 

Rezerwacja boksów  697-092-543 lub 728-880-349  (Boksy dostępne od 
piątku,od godz. 12) 

  
VI. Zgłoszenia i Opłaty:  
 

6.1. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia porosimy przesyłać na maila : zawody@gostar.pl 

( przy zgłoszeniu proszę dołączać info. o ewentualnej rezerwacji boksu) 
 
 

 OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ- 18.04.2016 
 

6.2. Opłaty startowe: * 1 przejazd 60 pln, 
                                    * min.2 przejazdy 50 pln każdy, 
                                     *runda   100 pln  

 
6.3 Opłaty za boksy: * w dniu startu- 1 dzień 70 pln, 

                                    * całe zawody (od piątku ) 200 pln 
                                    

mailto:zawody@gostar.pl


 

Opłaty należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej na 2 godziny przed 

rozpoczęciem konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz konie będą 
skreślani z list startowych. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list 

startowych tylko za zgodą organizatora i po wpłacie 50 zł. Za konie zgłoszone po 
terminie pobierana będzie dodatkowa opłata wpisowa w wysokości 50zł.   
 

 
 

 
VII. Informacje różne:  
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, 
pożarów i innych zdarzeń losowych.  

 
VIII. Noclegi  

Hotel Gostar na terenie ośrodka : 733-196-696 

 
 

IX. PROGRAM ZAWODÓW –  
Runda L ZR i ZT  

  
L -2  ( sobota) 
L -3  (niedziela) 

 
Runda P ZR i ZT  

 
P- 1  ( sobota ) 
P- 2  ( niedziela) 

 
Runda N ZR  

 
N-4  (sobota ) 
N-6  ( niedziela) 

 
Runda C ZR  

 
 C-1 (sobota) 
 C-2 (niedziela) 

 
 Runda CC ZR  

 
 CC-2 (sobota) 
 CC-4 (niedziela) 

  
 Runda CS ZR 

 

  CS1  (sobota) 

  CS2  (niedziela) 

 



 

Uwaga!  

W przypadku zgłoszenia startu w konkursach otwartych zawodników na kucach, 
konkursy te będą rozgrywane w 2 seriach: kuce i duże konie.  

Konkursy Towarzyskie nie są brane pod uwagę do klasyfikacji sportowej, a 
zawodnicy mają prawo startu bez aktualnych licencji i rejestracji.  
Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej www.gostar.pl oraz na fb.stajnagostar,orazfb.dressage24.pl w dniu 
22.04.2016……….. do godz. 20.00.  

 
X. Nagrody : 
 

*Nagrody rzeczowe wartość 3000 pln 
*Nagrody finansowe 2000 pln 

 
 

Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie i wszystkich koni 

startujących w konkursach dowolnych.  
 

Nagrody łącznie w konkursach ZR : 
  

 - I, II, III – nagrody  150,100,50 pln 

P- I, II, III – nagrody   150,100,50 pln 

- I, II, III – nagrody  200,150,100 pln 

- I, II, III – nagrody   200,150,100 pln 

- I, II, III – nagrody 250,150,100 pln 

 

** w konkursach ZT przewidziane są nagrody rzeczowe 

 

Kuce będą klasyfikowane osobno. Dla zawodników startujących na kucach, 

organizator przewiduje nagrody rzeczowe.  
 

http://www.gostar.pl/


 

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową 

Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w 

sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą 
do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może 
być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. II. 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.  

III. 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 medycznej.  
IV. 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.  
V. 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.  

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.   

 

 
 


