
     PROPOZYCJE  ZAWODÓW          

REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU 

"DOLINA MUSTANGÓW" 2014

         24 MAJA 2014 – Edycja I

Sponsor strategiczny zawodów:

Sponsorzy:

Organizator:  Ośrodek Sportu i Turystyki "Dolina Mustangów" w Wyczechowie (POMORSKIE), tel. 
884-886-226
Patronat: www.kalendarzjezdziecki.pl  
Miejsce: Ośrodek Sportu i Turystyki "Dolina Mustangów",  Wyczechowo 21 A, trasa Żukowo-
Kościerzyna (Kartuzy 10 km, Żukowo 10 km, Kościerzyna 25 km, Gdynia  40 km, Gdańsk 35 km), 
Termin: 24.05.2014 (SOBOTA)
Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ i OZJ

Termin zgłoszeń: do 21.05.2014 (środa)  mail: kontakt@dolinamustangow.pl
(w zgłoszeniach prosimy o podanie: nazwy konia, imienia i nazwiska zawodnika, klubu oraz konkursów 
w  jakich  będą  startować,  liczby  startów  oraz  numeru  kontaktowego).  Każdy  uczestnik  otrzyma 
zwrotne potwierdzenie zgłoszenia.
LISTY  STARTOWE  ORAZ  ROZPISKA  CZASOWA  BĘDĄ  DOSTĘPNE  NA  FACEBOOKU  (DOLINA 
MUSTANGÓW) 
Boksy: UWAGA !!  Istnieje możliwość rezerwacji boksów dla koni w cenie 70 zł ( ilość ograniczona ). 
Decyduje kolejność rezerwacji i wniesienie opłat. Przyjazd możliwy od 21.04.2014 od godziny 15.00.
Boksy należy rezerwować telefonicznie, pod numerem telefonu: 884-886-226.

http://www.kalendarzjezdziecki.pl/


Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Zofia Górska  
Sędziowie: Marlena Gruca- Rucińska, Małgorzata Hałeła- Pawłowska

Program zawodów:

Rozpoczęcie zawodów 24.05.2014 (sobota) godzina 10.00 

Konkurs nr 1 - L1 Towarzyski / Regionalny (osobna klasyfikacja) o puchar i nagrodę Szkoły Jazdy 
Konnej AS DREAM

Konkurs nr 2 - L3 o puchar i nagrodę firmy AUTO SERWIS STAŚ

Konkurs nr 3 - P1

Konkurs nr 4 – P2 

Konkurs nr 5 - N6

Konkurs nr 6 - N7 

Konkurs nr  7 - C3 o puchar i nagrodę firmy ARPAV

Konkurs nr 8 - CC1/CC4 

*Dla par które chciałyby przejechać program dowolny z muzyką z oceną sędziowską przewidujemy 
taką możliwość po wcześniejszym dostarczeniu muzyki 

**Organizator przewiduje osobną klasyfikację kucy.

***Nagroda specjalna dla pary która uzyska najwyższy wynik procentowy zawodów 

Nagrody:

Organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe/finansowe. Aktualna pula nagród publikowana 
będzie na:

https://www.facebook.com/dolinamustangow
Opłaty:

Wpisowe: 60 zł 

Konkurs nr zł
1 20
2 20
3 30
4 30
5 40
6 40

7 i 8 50

https://www.facebook.com/dolinamustangow


 Startowe: 

Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów przed startem! 

Opłata za zmianę na liście startowej po jej wydrukowaniu, za zgodą Sędziego Głównego 30 zł ( nie 
dotyczy skreśleń)

Sprawy organizacyjne:

1. Plac konkursowy (40 x 60) i rozprężalnia (20 x 60) o podłożu piaszczystym.

2. Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

3. Gastronomia oparta na swojskich wyrobach na miejscu.

 4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Dokumentacja Klubów i koni 
musi być zgodna z przepisami PZJ.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i 
kradzieże powstałe w czasie podróży i trwania zawodów. Zawodnicy i właściciele odpowiadają za 
zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich 
konie.  

6. Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów konie nie będą wpuszczane 
na teren zawodów.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.  

PARTNERZY ZAWODÓW:

 Sklep jeździecki EQUISHOP

 Sklep jeździecki ARPAV

 AUTO SERWIS STAŚ

 Szkoła Jazdy Konnej AS DREAM

KODEKS POST ĘPOWANIA Z KONIEM  

 PZJ oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki, respektowania wydanego przez 
PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak równie ż przestrzegania zasady , że dobro koni jest 
najważniejsze



1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi sta ć 
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 
obrządku, kucia i transportu. 

2. Konie i jeźdźcy muszą by ć wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to tak że do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 
zawodów, podło że, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo tak że podczas 
podróży powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a 
tak że humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
weterynaryjnej w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 

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

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI.

Serdecznie zapraszamy 

Dolina Mustangów w Wyczechowie  


