
II LETNIE TOWARZYSKIE ZAWODY KONI ŚLĄSKICH 

WAŁBRZYCH – KSIĄŻ, 5.08.2017r

1.Organizator:  Sudecki Ludowy Klub Sportowy KSIĄŻ, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu 
 Ząbkowickim Sp. z o. o. – Stado Ogierów Książ 

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

3. Kontakt: biuro SO Książ 74-840-58-60, mail: mmsia.zgloszenia@o2.pl

4 .Kategoria: Zawody Towarzyskie

5 .Termin:  5.08.2017r. (sobota)

6 .Komisja sędziowska:  Elżbieta Dąbrowska              
Dyrektor zawodów: Joanna Rewers-Kulska  
Gospodarz czworoboku:  Katarzyna Kopera
Spiker: Monika Słowik 

7. Lekarz weterynarii zawodów: lek. wet. Barbara Jandzis 

8. Plac konkursowy: czworobok 60 x 20m (Program Parajeździecki pierwszy krok na czworoboku 

20x40), podłoże piaszczyste
     Rozprężalnia: zewnętrzna podłoże piaszczyste, hala podłoże piasek kwarcowy

9. Zgłoszenia: do dnia 3.08.2017r. do godziny 12:00 na adres email: mmsia.zgloszenia@o2.pl
Zgłoszenia tylko na oficjalnych drukach: http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zg
%C5%82oszenie%20do%20zawod%C3%B3w%20druk%20PZJ%20pdf.pdf



W zgłoszeniach należy podać numer paszportu konia 

Zgłoszenie pary do zawodów jest równoznaczne z akceptacją propozycji 

10. Rezerwacja boksów i stanowisk: Tylko razem ze zgłoszeniem na adres email: 
mmsia.zgloszenia@o2.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Opłaty
Startowe: każdy przejazd 50,00 zł 
Boks: 30,00 zł
Stanowisko: 25,00 zł 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma. W przypadku konieczności postawienia konia w
boksie na trocinach organizator daje do dyspozycji czysty boks lub stanowisko, płatne jak wyżej. 
Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Sudecki Ludowy Klub Sportowy KSIĄŻ
ul. Jeździecka 3

58-306 Wałbrzych 
PKO BP 82 1020 5095 0000 5102 0076 5511

12. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą 
sędziego głównego i opłatą 30,00 zł.

13. Listy startowe będą dostępne 4.08.2017 r. na stronie www.stadoksiaz.pl 

14. W przeddzień zawodów plac konkursowy będzie otwarty w godzinach 15.00-21.00

15. Stajnie i ośrodek zamykane są o godzinie 22.00

16. Dokumenty należy składać w biurze zawodów w dzień zawodów najpóźniej do rozpoczęcia 
konkursów

17. Zawodnicy którzy nie odwołają udziału w zawodach na trzy dni przed ich rozpoczęciem będą 
zobowiązani do poniesienia kosztów rezerwacji boksów oraz opłaty organizacyjnej.

18. STRÓJ ZAWODNIKA:

Zgodnie z przepisami PZJ.

http://www.stadoksiaz.pl/


WARUNKI UDZIAŁU

W zawodach mogą brać udział zarówno zawodnicy jak i amatorzy.

Wszystkich  obowiązuje  aktualna  książeczka  zdrowia  sportowca  lub  w  przypadku  jej
nieposiadania,  zaświadczenie  lekarskie  o  braku przeciwwskazań do uprawiania  jazdy konnej.
W wypadku braku  zaświadczenia osoby pełnoletnie mogą posiadać pisemne oświadczenie o
znajomości  podejmowanego  ryzyka,  osoby  niepełnoletnie  oświadczenie  podpisane  przez
rodzica/prawnego opiekuna.

Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział
w zawodach.

Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia. Bez wskazanych dokumentów konie nie
zostaną  wpuszczone  na  teren  zawodów.  Dokumentacja  koni  biorących  udział  w  zawodach
zgodna z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi PZJ.

ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE: Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje 
następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
· pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
· drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 
szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
· żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na 
zawody.
W zawodach można startować z batem, ostrogi nie są obowiązkowe, programy ujeżdżeniowe
mogą być czytane.

KONKURSY

Konkurs nr 1

Konkurs ujeżdżenia wg obowiązujących programów PZJ - program wskazany przez zawodnika – 
każdy konkurs będzie miał osobną klasyfikację
Dodatkowo programy specjalne – Program nr 1, Program nr 2 oraz Parajeździecki Pierwszy Krok 
– dostępne na końcu propozycji

Konkurs nr 2

Test Caprillego – program jako załącznik do propozycji



Konkurs nr 3

Otwarty parkur skokowy o wyniku decyduje najkrótszy przejazd. Błędy na przeszkodach oraz 
wolty i wyłamania karane są czasem 5 sek. za każdy błąd. Wysokość przeszkód 60 - 80 cm. 
Dopuszczana liczba wyłamań - 3. Istnieje możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora 
rozegrania konkursu z wysokością przeszkód 100 -120 cm. 
W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech par do konkursu skoków przez przeszkody konkurs 
nie zostanie rozegrany. 

Każdy koń ma prawo startu maksymalnie trzy razy

NAGRODY
Flot’s dla wszystkich zawodników, nagrody specjalne .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i transportu.

Kodeks  postępowania  zgodnego  z  dobrem konia

PZJ wymaga,  od  wszystkich  osób  zaangażowanych  w jakikolwiek  sposób  w  międzynarodowy
sport   jeździecki,  przestrzegania     Kodeksu     Postępowania   z   Koniem   oraz  uznania  i
zaakceptowania zasady,  że  dobro konia zawsze jest  najważniejsze  i   nigdy  nie  może  być
podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 
     1.  Dobro  konia  jest  wartością  nadrzędną  ponad  wszelkimi  innymi  wymaganiami  na
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.

Konie  i  zawodnicy  muszą  być  prawidłowo  wytrenowani,  przygotowani  i  zdrowi  zanim
zostaną dopuszczeni do zawodów. Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne,
które  zagrażają  dobrostanowi   danego  konia   lub  bezpieczeństwu  innych  koni  i/lub
zawodników uczestniczących w zawodach.

Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu

zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
PZJ  wzywa  wszystkie  osoby  zaangażowane  w sport  jeździecki  do  osiągania  najwyższego

możliwego  poziomu  wiedzy  w  ich  specjalności  w  zakresie  opieki  i  postępowania  z
koniem biorącym udział w zawodach.



Program Parajeździecki pierwszy krok
Czworobok 20x40m

............................................................................................................      …...........................................................................
DATA I MIEJSCE ZAWODÓW                                       SĘDZIA

....................................................................................        ….................................................................................................
ZAWODNIK                                                                            KOŃ

kiełzno: W Czworobok 20x40                       Ilość punktów: 180

Lp. Program Ocena Uwagi

1 A
X

Wjazd stępem pośrednim
Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem 
pośrednim

2 C
HE

W lewo
Stęp pośredni

3 E
B

W lewo
W prawo

4 BFA Stęp pośredni

5 A Zatrzymanie.
Nieruchomość 5 sekund. 
Ruszyć stępem pośrednim. 

6 KXM Zmiana kierunku stępem pośrednim

7 C Koło 15m w lewo w stępie pośrednim

8 HEK Stęp swobodny

9 KA Stęp pośredni

10 A
X

Wjazd na linię środkową
Zatrzymanie, ukłon

Opuścić czworobok stępem na długiej 
wodzy w A



PROGRAM NR 1

Data:..................................... Sędzia:..............................................................

Zawodnik:.......................................................... Koń:.....................................

Czas (informacyjnie): 4’00” czworobok: 20 x 40m Max. punktów : 170

Lp. Program Ocena Uwagi

1 A
X

Wjazd kłusem roboczym
Zatrzymanie, ukłon, ruszyć kłusem 
roboczym

2 C
E

W lewo
Koło w lewo (20 m)

3 A Serpentyna o trzech łukach w lewo

4 C Koło w lewo (20m)

5 CHEKA Kłus roboczy

6 FXH Zmiana kierunku kłusem roboczym

7 C Stęp pośredni

8 MBF Stęp swobodny

9 F Kłusem roboczym

10 A Serpentyna o trzech łukach w prawo

11 C Koło w prawo (20m)

12 CMBFA Kłus roboczy

13 A
X

Na linię środkową
Zatrzymanie, ukłon



Opuścić czworobok stępem na długiej 
wodzy w A

Oceny Ogólne

1 Chody (swoboda i regularność)

2 Impuls (dążność do ruchu naprzód, 
elastyczność kroków,
rozluźnienie grzbietu, zaangażowanie 
zadu)

3 Posłuszeństwo (uwaga i zaufanie, 
harmonia, lekkość i
łatwość wykonania, wyprostowanie, 
przyjęcie kiełzna i
lekkość przodu)

4 Postawa i dosiad jeźdźca; poprawność i 
skuteczność pomocy

Błędy w przebiegu lub wykonaniu programu:
KAŻDA POMYŁKA (-) 2 pkt.

UWAGA:
w kłusie, o ile nie wskazano w danym ruchu, dosiad dowolny



PROGRAM NR 2
Data:................................... Sędzia:................................................................

Zawodnik:........................................................ Koń:........................................

Czas (informacyjnie): 4’00” czworobok: 20 x 40m Max. punktów : 190

Lp. Program Ocena Uwagi

1 A
X

Wjazd kłusem roboczym
Zatrzymanie, ukłon, ruszyć kłusem 
roboczym

2 C
E

W lewo
Koło w lewo (20 m)

3 A Serpentyna o trzech łukach w lewo

4 CX
X

Pół koła w lewo (20m)
Galopem roboczym z lewej nogi

5 XC Pół koła w lewo (20m)

6 CHEKA
A

Galop roboczy
Kłusem roboczym

7 FXH Zmiana kierunku kłusem roboczym

8 C Stęp pośredni

9 MBF Stęp swobodny

10 F Kłusem roboczym

11 A Serpentyna o trzech łukach w prawo

12 CX
X

Pół koła w prawo (20m)
Galopem roboczym z prawej nogi

13 XC Pół koła w prawo (20m)



14 CMBF
F

Galop roboczy
Kłusem roboczym

15 A
X

Na linię środkową
Zatrzymanie, ukłon

Opuścić czworobok stępem na długiej 
wodzy w A

Oceny Ogólne

1 Chody (swoboda i regularność)

2 Impuls (dążność do ruchu naprzód, 
elastyczność kroków,
rozluźnienie grzbietu, zaangażowanie 
zadu)

3 Posłuszeństwo (uwaga i zaufanie, 
harmonia, lekkość i
łatwość wykonania, wyprostowanie, 
przyjęcie kiełzna i
lekkość przodu)

4 Postawa i dosiad jeźdźca; poprawność i 
skuteczność pomocy

Błędy w przebiegu lub wykonaniu programu:
KAŻDA POMYŁKA (-) 2 pkt.

UWAGA:
w kłusie, o ile nie wskazano w danym ruchu, dosiad dowolny


