
 

 

  

   

   

   

   

   
   

                                              PROPOZYCJE    

   

    

   ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE UJEŻDŻENIU    

     

UWAGA ZAWODU ODBYWAJĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI Z ZACHOWANIEM WYTYCZNYCH   

ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ COVID-19   

   

Kategoria: Seniorzy x Młodzi Jeźdźcy x Juniorzy x Dzieci x Juniorzy młodsi x Młodzicy x   

   

I. INFORMACJE OGÓLNE 

   

MIEJSCE:   JKS „U Robsonów” Dąbrówka Mała   

   

DATA:      26 września 2020 r.   

   

 
HALOWE:        OTWARTE:  x   

   

ORGANIZATOR: JKS „U Robsonów” .   

   

ADRES:   Dąbrówka Mała 18a, 11-010 Barczewo.   

   

TELEFON:   502737825    

   

EMAIL:   ekwador@ekwador-robson.pl 

      

STRONA WWW: ekwador-robson.pl   
 
   



 

      

  

  

II. KOMITET ORGANIZACYJNY   

   Robert Hestkowski 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:   

   

DYREKTOR ZAWODÓW:  Bartosz Król 724117228   

   

BIURO ZAWODÓW:   Ewa Adamiak 509811172   

   

SZEF STAJNI:   Damian Sęk 605721286   

   

  

   

III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, 

Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów   

   

Funkcja   Imię i nazwisko   Klasa/licencja   Kontakt   

Sędzia główny   Elżbieta Strzeszewska MAZ S000911   

Sędzia   Agata Milnerowicz MAZ S003812   

Sędzia Ksenia Samsel MAZ S003594     

Szef komisarzy   Ewelina Ćwiklak-Muśnicka MAZ S002287     

Lekarz weterynarii  
zawodów   

Jadwiga Pacyńska   
   

         
         

691762748   

   

Obsługa medyczna   Pogotowie Bartoszyce            888113112 

  

   

IV. WARUNKI TECHNICZNE   

   
- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):   
   

   
60 x 20 kwarc 

   
- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):   
   

   
50 x 50 kwarc 

   
- Place treningowe (wymiary i podłoże):   
   

  - 

   
- Plac do lonżowania:   
   

  - 



  

 

   
- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):   
   
   

   

   
istnieje możliwość – po zgłoszeniu – wynajęcia boksu 

Cena wynajęcia boksu 200,- 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.   

   

- Parking dla koniowozów:    

     

- Catering na miejscu zawodów:   

   

- Toalety na miejscu zawodów:    

   

- Prysznice na miejscu zawodów:    

   

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

V. PROGRAM ZAWODÓW   

   

Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie 23:00.   

   

Planowane rozpoczęcie konkurów o godz. 10.00   

   

   

     

   

                         



 

Numer 
konkursu   

Ranga   

   

Konkursy – należy dodać  

wiersz dla każdego konkursu   
Dzień   

   

Data   
 

      

Godzina       

    

1   L2   L2 ZT – seria A         26.09.2020 10.00      

2   L2   L2 ZR – seria B         26.09.2020 Kolejno      

3   L4   L4 ZT – seria A         26.09.2020 Kolejno      

4   L4   L4 ZR – seria B         26.09.2020 Kolejno      

5   P1   P1 ZT         26.09.2020 Kolejno      

6   P3   P3 ZR         26.09.2020 Kolejno      

7     N2 ZR         26.09.2020 Kolejno      

8   C2   C2 ZR         26.09.2020 Kolejno      

9   CC1   CC1 ZR         26.09.2020 Kolejno      

                            

Uwaga – możliwa ocena przejazdu w dowolnie wybranym programie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

organizatorem.   

   

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.   

   

Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania zawodów lub 

podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.   

   

Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy.   

   

Dojazd i transport zawodników i koni na koszt własny.   

   

UWAGA!   

   

Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez 

ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy – na wszystkich polach eksploatacji, w 

tym m. in. w publikacjach, na bilbordach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach 

komunikacji, na stronach internetowych itp.   

   

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW         

Obsługa komputerowa zawodów:   Bartosz Król 724117228   

Termin zgłoszeń :   25 września 2020 godz. 18.00   

Forma zgłoszeń :   

         

   

zgłoszenia przez panel zawodykonne.com   

Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodni z przepisami PZJ.   

   

W Zawodach Towarzyskich zawodników obowiązują badania lekarskie. 

VII. OPŁATY    



  

 

Wpisowe:   60,00 zł   

Startowe:   

    

10,00 zł za każdy przejazd w konkursie kl. L oraz 30,00 zł za każdy przejazd w   

pozostałych konkursach   

   

Opłata antydopingowa: nie dotyczy   

   

Boks:   200,-   

   

Podłączenie do prądu: 100,-   

   

VIII. NAGRODY   

   

nagrody rzeczowe 

   

Flot's (min. dla najlepszych 25 % koni w każdym konkursie)   

   

Podział nagród na poszczególne miejsca w konkursie (dla min. 25% startujących):   

     

   

Nr konkursu   1 m-ce   

   

2 m-ce   

   

3 m-ce   

   

4 m-ce   

   

kolejne   

   

1   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

2   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

3   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

4   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

5   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

6   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

7   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

8   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

9   Medal+nagrod   Flo+nagroda   Flo+nagroda   Flo   Flo   

   a rzeczowa   rzeczowa   rzeczowa         

   

   



 

Dodatkowe informacje od organizatora np. ograniczenia wypłat przy małej ilości koni w konkursie, 
informacje na temat nagród rzeczowych, liczba koni wyjeżdżających do dekoracji   

   

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE   

    

 3 Lekarz wet. zawodów   Jadwiga Pacyńska    

   

   

 Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.   

Obowiązuje następujący schemat szczepień:  A) 

szczepienie podstawowe:   

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień   

   

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

szczepienia. B) szczepienie przypominające:   

 

1    
Powiatowy lekarz wet.   

   

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii,  Olsztyn 11-
041, ul. Lubelska 16   

89 5 
33 14 11   

   

2 Delegat weterynaryjny   
Kliknij tutaj, aby 
wprowadzić tekst.   tele fon   

       

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

   

- żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na 

zawody.   

     

   

X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM   

   

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 

transportu.   

   

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to 

także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia 

lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.   

   

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 

zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, 

leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie 

eutanazji.   

   

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.      

              

      

   Propozycje zatwierdzone w dniu:   


