
 
KARNAWAŁOWE ZAWODY W STADZIE KSIĄŻ!  

Urodzinowy Puchar Elbrusa! 
 

           Stado Książ, 06 LUTY 2010  godz. 12.00 
 

 
Organizator: Stado Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. Stado Książ 
      Wałbrzych, ul. Jeździecka 3 
Termin zawodów:   06.02.2010 r. 
 Rozpoczęcie zawodów:  godz. 12.00 
 Miejsce:    Stado Książ, ul. Jeździecka 3, Wałbrzych 
Zgłoszenia:    marketing @stadoksiaz.pl lub telefonicznie (074) 8405867 
Termin zgłoszeo:   04.02.2010 r. do godz. 15.00 
 Komisja Sędziowska:  Czesław Konieczny 
 Gospodarz toru:   Tomasz Danielewicz 
 Biuro zawodów:   Małgorzata Wierzbicka 
 Spiker:    Leszek Łachmacki, Agnieszka Czuba-Kopera, Bartłomiej Kwiatek, 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
ok. 12.00 -  Przywitanie gości i zawodników 
ok. 12.10-  Odprawa zawodników 
ok. 12.20 –Jeździecki konkurs sprawności o „Puchar Urodzinowy Elbrusa „ – najstarszego 
konia śląskiego w Stadzie Książ 
 ok.13.30 – Uroczysta gala urodzinowa konia Elbrusa – tort marchwiowy; dekoracja;  
wręczanie  smakowitych prezentów 
ok. 13.45 - Wyniki konkursu sprawnościowego, wręczenie nagród w asyście Elbrusa i jego 
właścicielki Katarzyny Popiołek , dekoracja koni, runda honorowa 
ok. 13.50 – Konkurs dla dzieci  pod hasłem  „Akrobacje na koniku”  
ok. 14.00 – Konkurs dla wszystkich chętnych widzów i gości Stada Książ – „Bieg z koniem 
śląskim na czas” 
ok.14.20 -  Konkurs zręczności zaprzęgów na czas 
ok.15.00 – Pokaz powożenia zaprzęgiem jednokonnym w wykonaniu Bartłomieja Kwiatka – 
pięciokrotnego obroocy tytułu Mistrza Polski w powożeniu 
ok. 15.10 - Wyniki konkursu i wręczenie nagród, dekoracja koni 
ok. 15.10 - Uroczyste zakooczenie Karnawałowych Zawodów. 
                    Ognisko na starym Hipodromie 
 
Nagrody – organizator przewiduje: 
- flots dla wszystkich startujących w konkursie 
- atrakcyjne nagrody za 3 pierwsze miejsca  

 

 

 

mailto:biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl


SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
1. Wymagane ubezpieczenie  NWW. 
2. Nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ. 
3. Obowiązują badania lekarskie. 

4. Osoby niepełnoletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start 
    w zawodach. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w programie zawodów. 
6. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mied 
miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu. 
7. Opłata za wynajęcie do konkursów konia SK – 30,- 
 

POSTĘPOWANIE Z KONIEM 

Oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania Kodeksu 
Postępowania z Koomi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. 
Dobro koni musi byd zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może 
byd podporządkowane celom komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowao i treningu konia do zawodów jego dobro musi byd 
stawiane na pierwszym miejscu.  
2. Konie i zawodnicy muszą byd dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczad się dobrym 
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.  
3. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócid szczególną uwagę 
na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, 
warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeostwa 
i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 
4. Należy dołożyd wszelkich starad, aby zapewnid koniom prawidłową opiekę po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy 
to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepieo oraz 
spokojnej starości i ewentualnej eutanazji. 
 


