
 

 
Propozycje zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi 

Festiwal Jeździecki Baborówko  
29-30.05.2021 r. 

 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Ranga zawodów: Zawody Regionalne oraz Towarzyskie rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ 
Kategoria:  Zaprzęgi parokonne 
Konkursy: klasa L (zawody towarzyskie), klasa N (zawody regionalne) 
Data :    29-30.05.2021r. 
Miejsce:   Baborówko, ul. Parkowa 1. 64-500 Szamotuły 

 
Organizator 
Nazwa:    Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 
Adres:    ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły  
Tel:    +48 795 556 230    
Email:    office@baborowko.pl   
strona www   www.festiwal.baborowko.pl 
 
II. OSOBY OFICJALNE  

Lp. Imię Nazwisko Funkcja  

1. Piotr Helon Sędzia główny 

2. Barbara Berezowska Członek komisji 

3. Tomasz Mossakowski Delegat techniczny 

4. Wojciech Ganowicz Gospodarz toru 

5. Magdalena Helon Szef Komisarzy 

6. Bogusława Długosz Komisarz 

7. Marta Zmiertka Lekarz wet. 

 
III. WARUNKI TECHNICZNE 

Zawody zostaną rozegrane w formacie 2B (próba ujeżdżenia i maraton kombinowany) w konkursach: 
- klasa L (zawody towarzyskie) 
- klasa N (zawody regionalne) 
 
Program zawodów:              
28.05.2021 Piątek  

16.00 otwarcie stajni  

29.05.2021 Sobota  

17.00 próba ujeżdżenia – czworobok 80x40 m 

  Klasa L – program - YH3a (bez cofania) 

  Klasa N – program – 2*C   

30.05.2021 Niedziela 
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12.30 maraton kombinowany – klasa L i N (dokładności) zgodnie art. 6.6 Regulaminu rozgrywania 

krajowych zawodów w powożeniu 2021: 2 przeszkody maratonowe (w tym przeszkoda wodna) 

oraz 8-12 przeszkód zręcznościowych. 

14.00 Dekoracja   

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 
IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Zawodnicy: 

• Ilość zaprzęgów – 5 zaprzęgów - klasa L (zawody towarzyskie), 5 zaprzęgów - klasa N (zawody 

regionalne) 

• Zasady przyjęcia – zaproszenia organizatora 

• Zawodnicy startujący w konkursie klasy N (zawody regionalne) muszą posiadać aktualną licencję PZJ  

• Zawodnicy i luzacy musza posiadać aktualne badania lekarskie. 

2. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wyłącznie przez panel zgłoszeń zawodykonne.com do dnia 17.05.2021 r. 

Przy zgłoszeniach z boksem proszę zaznaczyć rodzaj ściółki dla koni (słoma lub trociny) oraz zapotrzebowanie 
na przyłącze elektryczne. 

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 razem ze zgłoszeniem należy w zgłoszeniu podać dane 
luzaka i osób ze sztabu szkoleniowego. 

 

V. OPŁATY: 

Opłata organizacyjna - 200 zł za zaprzęg.  
Dodatkowe opłaty organizacyjne: 
 
Boks  - 250 zł za całe zawody - ściółka w boksach – słoma, trociny za dopłatą 120 zł (za 2 

baloty), wyłącznie po zgłoszeniu w panelu. 
Siano - 15 zł za kostkę 
Słoma - 20 zł za kostkę 
Trociny - 60 zł za balot 
Przyłącze prądu - 200 zł za całe zawody 
 
Do dnia 17.05.2021 r. należy dokonać przedpłaty w wysokości 250 zł za każdego konia/boks.  
 
W przypadku wycofania po terminie zgłoszeń opłaty nie podlegają zwrotowi. Zawodnik zgłoszony do 

zawodów, który nie weźmie w nich udziału, niezależnie od przyczyn lub odwoła zgłoszenie po ostatecznym 

terminem zgłoszeń, zobowiązany jest pokryć organizatorowi koszty w wysokości opłat organizacyjnych za 

start oraz opłat organizacyjnych za boks. 

 
Opłaty organizacyjne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 
 
Nazwa Banku:  BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Adres Odbiorcy:  Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, ul. Parkowa 1, d, 

Kod pocztowy Odbiorcy: 64-500 Szamotuły 

Numer konta: 14 2030 0045 1110 0000 0209 7090 

Tytuł:  Zaprzegi/Imię zawodnika/Imię konia/NIP (jeżeli zamawiana jest faktura) 
Numer: 14 2030 0045 1110 0000 0209 7090  
 

http://www.zawodykonne.com/


 

FAKTURA 

Od dnia 01.01.2020 zgodnie z przepisami,  sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę 

do paragonu, tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy. 

W związku z tym osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule 

przelewu oraz przesłanie danych do wystawienia faktury na adres email: office@baborówko.pl. Po 

wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę. 

 

VI. Zakwaterowanie, wyżywienie i stajnia.  

Lista hoteli: festiwal.baborowko.pl 

Wyżywienie - na koszt zawodników  

Pasza dla koni - na koszt zawodników. 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia 28.05.2021 od godz. 16.00 

 

VII. NAGRODY  

 

Miejsce Konkurs 
klasy L 

Konkurs klasy 
N  

1 500 PLN 1.700 PLN 

2 300 PLN 1.300 PLN 

3 200 PLN 1.000 PLN 

SUMA 1.000 PLN 4.000 PLN 

 
Organizator zapewnia nagrody honorowe – statuetki dla 3 pierwszych miejsc i flots dla wszystkich koni, 
które ukończyły zawody.  
 

VIII. INNE 

• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami rady ministrów dotyczącymi 
obostrzeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie 
warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 obowiązującymi na dzień 
rozgrywania zawodów. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych 
wytycznych. Brak znajomości zapisów nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich treści. 

• W próbie ujeżdżenia dopuszcza się czytanie programu przez luzaka i możliwy jest start bryczką 
maratonową (lampy nie są obowiązkowe). Ogumienie pneumatyczne dozwolone. Stroje dopasowane 
do stylu zaprzęgu; zawodnika i luzaka - obowiązuje nakrycie głowy i rękawiczki 

• W maratonie kombinowanym – obowiązują bryczki maratonowe (dopuszczalne ogumienie 
pneumatyczne). Zawodnika i luzaka obowiązują kaski i kamizelki. 

• Sprawdzanie dokumentów odbędzie 30 min przed rozpoczęciem zawodów.  

• Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości 200 zł 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zachorowania zawodników, członków ekip 
oraz koni, wypadki, pożary oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. 

• Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

• Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Baborówko psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy. Każdy 
właściciel psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu. 
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• Koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować można wyłącznie w 
miejscach przeznaczonych na parking.  

• Powożący oraz luzak niemający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału 
w zawodach. 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 22.04.2021 – Ryszard Szymoniak 

 
 

 

Serdecznie zapraszamy 

Stowarzyszenie jeździeckie Baborówko  

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 
I.  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. 
 


