
 
                                   
                                
 
 
 
 

Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu 
Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu 

Stajnia Rybnica 
26-27.07.2014 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE: 

1.1. Miejsce rozgrywania zawodów: Rybnica, gmina Stara Kamienica, Dolnośląskie 
1.2. Kategoria:     Regionalne i Towarzyskie  Zawody Konne w   

                                                                     Ujeżdżeniu , 
1.3. Termin:     Sobota, Niedziela  -  26-27.07.2014 r.    
1.4. Organizator:    Stajnia Rybnica, Karkonoski Klub Jeździecki , 

Agropol sp. z o.o.,  
Rybnica 166, 58-512 Stara Kamienica 
e-mail: kkj.jgora@gmail.com 

   
2. WARUNKI OGÓLNE: 
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi Przepisami i regulaminami Polskiego Związku 
Jeździeckiego. 
 
3. WARUNKI TECHNICZNE: 

3.1. Zawody  otwarte 
3.2. Czworobok konkursowy: 20 m x 60 m, podłoże piaszczyste 
3.3. Czworobok treningowy: podłoże piaszczyste (w piątek 27.06.2014 r. możliwość korzystania 

z czworoboku do godz. 20:00) 
 
4. UDZIAŁ: 

4.1. Kluby i sekcje zarejestrowane w WZJ i PZJ, zawodnicy bez przynależności klubowej. 
4.2. Liczba zawodników bez ograniczeń. 

  
5. WARUNKI UDZIAŁU: 

5.1. Zawodnicy - na własny koszt 
5.2. Luzacy - na własny koszt 
5.3. Konie - koszty transportu  pokrywają  delegujący; dla koni przewidywane są boksy ze słomą 

w cenie 180,00 zł za całe zawody, liczba boksów ograniczona. Tylko potwierdzenie przez 
organizatora jest gwarancją rezerwacji boksu. 

5.4. Istnieje możliwość zakupu siana 20,00 za całe zawody. 
 

6. ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 
Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 23.07.2014 na adres e-mail: 
kkj.jgora@gmail.com 



Opłata organizacyjna: 100 zł za rundę lub 60,00 za pojedynczy konkurs.  Za zgłoszenie konia po 
terminie pobierana będzie podwójna opłata. 
Opłaty należy dokonać osobiście, najpóźniej na 1 godzinę przed startem w kasie zawodów. Pary bez 
dokonanej wpłaty zostaną skreślone z listy startowej, zaś w przypadku gdyby para taka wystartowała 
nie zostanie ujęta w klasyfikacji sportowej.   
 
7. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

7.1. Wymagana dokumentacja weterynaryjna dla koni: Konie muszą posiadać aktualne badania i 
szczepienia.  

7.2. Lekarz Weterynarii:  Stephanie Giere - kom. 607 643 949 
7.3. powiatowy lekarz weterynarii wyznaczony przez PIW 

 
Dokumentacja zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego. 
 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień: 
1.    Wszystkie konie, które będą uczestniczyć w zawodach organizowanych zgodnie z przepisami PZJ 
muszą otrzymać wprowadzające szczepienie bazowe, które obejmuje dwa szczepienia w odstępie 
minimalnym 21 dni a maksymalnym 92 dni, po którym następuje trzecie szczepienie w odstępie 6 –
ciu miesięcy +21 dni od dnia drugiego szczepienia bazowego. Później konie powinny otrzymać 
coroczną dawkę w okresie do 12 miesięcy od ostatniego szczepienia. 
2.  Jeżeli konie uczestniczą w zawodach organizowanych zgodnie z przepisami PZJ, ostatnie 
szczepienie musi mieć miejsce przed upływem 6-ciu miesięcy + 21 dni od dnia przyjazdu na zawody. 
(21 dniowe okienko jest dla dopasowania terminu szczepienia do kalendarza startów) 
3.    Szczepienie nie może być wykonane później niż 7 dni przed dniem przyjazdu na zawody. 
         
8. RÓŻNE: 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 
Zaleca się uczestnikom zawodów dokonanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
oraz odpowiedzialności cywilnej. 
Listy startowe dostępne w przeddzień zawodów na www.stajniarybnica.pl lub na facebooku: 
www.facebook.com/StajniaRybnica   
 
Możliwość rezerwacji noclegów:  
Agroturystyka "U HANECZKI ", Barcinek 95, 58-512 Stara Kamienica, tel.: 692 366 956 
http://uhaneczki.e-wyjazd.pl/  
Pensjonat Wiśniowa Góra, Kopaniec 57, 58-512 Stara Kamienica, tel.: 75 75 414 71  
e-mail: pensjonat@wisniowa-gora.pl,  http://www.wisniowa-gora.pl/ 
Willa Pod Zegarem, Kopaniec 40, 58-512 Stara Kamienica, tel.: 731 956 818 
e-mail: willapodzegarem@gmail.com, http://www.willapodzegarem.com/  
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9. PROGRAM ZAWODÓW:  sobota 26.07.2014 - rozpoczęcie o godzinie 09:00 
 
Wszystkie programy - wersja 2013 (dostępne na stronie www.pzj.pl)  
 

 Sobota – 26.07.2014 Niedziela – 27.07.2014 

Runda 1 (regionalna i towarzyska) L-2 L-3 

Runda 2 (regionalna i towarzyska) P-2 P-6 

Runda 3 (regionalna) N-6 N-9 

Runda 4 (regionalna) C-3 C-5 

Runda 5 (regionalna) CC-1 CC-2 

Runda 6 (regionalna) CC-4 CC-7 

Runda 7 (regionalna) CS-1 CS-2 

 
Możliwe jest rozegranie czworoboków treningowych dla młodych koni. Prosimy zgłosić 
organizatorowi chęć udziału koni 4, 5, 6 letnich 
 
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z listami startowymi, gdyż zawody nie muszą odbywać się wg 
kolejności konkursów zgodnej z numeracją podaną w propozycjach !!! Zmianie może również ulec 
godzina rozpoczęcia konkursów. 
    
Skład komisji sędziowskiej :  
Łukasz Dziarmaga – Sędzia Główny 
Ewa Formicka 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 
Dla zwycięskich koni przewidziane są float’s oraz nagrody rzeczowe dla zawodników. 
 
Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki 
  
Kodeks postępowania z koniem  
 
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką 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.  
1.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.  
2.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.  
3.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.  
4.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.  
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

http://www.pzj.pl/

