
PROPOZYCJE 

TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU 

 

ORGANIZATOR: 

STADNINA KONI JUTRZENKA 

www.stadnina-jutrzenka.pl 

 

TERMIN ZAWODÓW: 

09.05.2015r. (SOBOTA) 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Stadnina Koni Jutrzenka 

Tuczno Trzecie,  78-640 Tuczno 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH: 

07.05.2015r. (CZWARTEK, DO GODZINY 18:00) 

e-mail: andrzejaldon@interia.pl 

telefon: 505864469 

kontakt do organizatora: 505864469 

 

PODŁOŻE: 

Czworobok o wymiarach 20x50, podłoże piaszczyste 

Rozprężalnia: podłoże piaszczyste oraz trawiaste 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

Sędzia Główny: Jerzy Łukomski 

Po każdym starcie zawodnika przewidziany jest komentarz sędziego, dotyczący przejazdu 

w ramach treningu dla zawodników oraz widzów. Konkursy towarzyskie rozgrywane z 

dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową. Zawodników bez licencji 

(niezarejestrowanych) w konkursach towarzyskich obowiązują: aktualne badania lekarskie, 

ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych. W przypadku koni w konkursach towarzyskich wymagany jest 

minimum paszport konia z aktualnymi szczepieniami. 

http://www.stadnina-jutrzenka.pl/
mailto:andrzejaldon@interia.pl


OPŁATY: 

Wpisowe 20zł od zawodnika (uzyskana kwota zostanie przekazana na wspólne 
ognisko, które odbędzie się po zakończeniu konkursów), 

Startowe 20zł od każdego startu konia, 

Boks   30zł doba (organizator zapewnia słomę), 

Rezerwacja boksów : telefonicznie – Andrzej Gos: 505 864 469. 

 

NAGRODY: 

W klasie L, P – flots dla zawodników oraz puchary (za I, II i III miejsce). 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

SOBOTA 09.05.2015r.  

Odprawa techniczna: godz. 10:00  

Rozpoczęcie zawodów: godz. 11:00 

Konkurs nr 1: Program brązowej odznaki jeździeckiej 

Konkurs nr 2: Program L3 

Konkurs nr 3: Program P2 

 

UWAGA!  

Zawody odbędą się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 15 koni. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów jak i odwołania 
zawodów przy nie uzyskaniu minimalnej ilości zgłoszonych koni i/lub przy bardzo 
niesprzyjających warunkach pogodowych. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe 
zarówno w trakcie trwania zawodów jak w czasie transportu na zawody i z zawodów. 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 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.  

 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.  

 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 

teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajennie, kondycję koni i ich 

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

 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. 

 
 

 
 
 
 
 

Propozycje Zatwierdzone przez KS ZZJ w dniu 30 04 2015 



Małgorzata Szkudlarek 
 


