
  

PROPOZYCJE 
CZWOROBOKI TRENINGOWE 

 UJEŻDŻENIE  
KJ WOLICA – 31.01.2021 

 
1. Organizator: KJ Wolica 
2. Kontakt: kjwolica@gmail.com, tel. 602-400-102 
3. Miejsce: Kryta ujeżdżalnia KJ Wolica, Wolica 1 G, 62-872 Godziesze 
4. Termin: 31.01.2021 
5. Termin zgłoszeń: 28.01.2021 
6. Zgłoszenia: kjwolica@gmail.com lub www.zawodykonne.com 
7. Warunki techniczne: 

 Plac konkursowy - kwarc z włókniną rozmiar 40m x 20m 
 Rozprężalnia - piasek rozmiar 40m x 20m 

8. Opłaty:  

Startowe: 
70 zł – od startu 
Boks: 
50 zł - za 1 dzień  

              30 zł - wstawienie konia do pustego boksu na czas startu 
 

9. Wymagana dokumentacja zawodników startujących - zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w zawodach konnych, w przypadku uczestników niepełnoletnich - zgoda 
rodziców na start w zawodach, polisa NW (zalecana) 

10. Wymagana dokumentacja koni - aktualny paszport hodowlany z wpisanymi szczepieniami przeciwko 
grypie 

11. PROGRAM  

NIEDZIELA  godzina 10.00 

 Konkurs nr 1 -L-1 
 Konkurs nr 2 – L-2 
 Konkurs nr 3 – P-3 

Programy ujeżdżeniowe do pobrania na stronie : https://dressage.pl/programy-ujezdzeniowe/ 
 
12. Dla najlepszych przejazdów flots i puchary 
 
 
 
 



 
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 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 w jeździectwie, do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.  


