
 
 
 
 
 
 

 
 

Ośrodek Hodowli Zarodowej 
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., 

Zakład Stado Ogierów Książ 
Oraz  

Sudecki Ludowy Klub Sportowy 
Książ 

 
ZAPRASZAJĄ NA VIII ZIMOWE 

TOWARZYSKIE ZAWODY KONI ŚLĄSKICH 
 W dniu 26 grudnia 2016 r. 

 
 
 
 
 



 
 

 I.INFORMACJE OGÓLNE: 

1.1. Miejsce SPRAWDZIANU JEŹDZIECKIEGO : Stado Ogierów Książ 

                                                                          Termin:  26 grudnia 2016 r. 

1.2. Organizator:  Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ 

                           ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 

                           tel./fax.: 74-840-58-60 

                          e-mail: marketing@stadoksiaz.pl 

1.3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Monika Słowik 

1.4. Projektantki toru zabawy: Anna Żmijewska, Joanna Rewers – Kulska  

 

II. WARUNKI OGÓLNE: 

    Sprawdzian rozegrany zostanie w oparciu o aktualne Przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego. 

 

III. UDZIAŁ: 

       Uczestnicy na koszt własny, bez ograniczeń  

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE: 

4.1. Impreza wewnętrzna (kryta ujeżdżalnia). 

4.2. Rozprężalnia i plac główny podłoże piaszczyste z domieszką trocin  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU: 

a) uczestnicy – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej, w przypadku 

osób niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych na start oraz aktualne ubezpieczenie 

b) konie - koszty transportu i ewentualnego postoju w SO Książ pokrywają delegujący 

 

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 

6.1. Zgłoszenia uczestników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 12.00, 

       na adres e-mail marketing@stadoksiaz.pl 

Opłata organizacyjna – 25,00 zł od każdego startu 

Za każdorazowa zmianę list startowych oraz w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w dniu imprezy – 

opłata dodatkowa w kwocie 15 zł.  

Istnieje możliwość zarezerwowania wcześniej boksów/stanowisk dla koni w cenie 25,00 zł od konia/dzień. 

Liczba ograniczona. W sprawie rezerwacji proszę kontaktować się pod nr tel. 74/ 840 58 60 

 

VII.DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 

7.1. Wymagana dokumentacja dla koni: 

 Konie muszą posiadać ważny paszport (hodowlany bądź sportowy), aktualne badania i szczepienia. 

 Bez w/w dokumentu konie nie będą dopuszczone do startu, ani wpuszczone na teren Stada. 

 

VIII. RÓŻNE: 

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 

Listy uczestników z rozpiska czasową do wglądu w dniu imprezy od godz. 10.00 na stronie 

www.stadoksiaz.pl 

 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE, INFORMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ 

DO ORGANIZATORA NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED IMPREZĄ. 

 

VIII. PROGRAM IMPREZY: rozpoczęcie o godzinie 12.00 

Konkurs nr 1– konkurs ujeżdżenie wg obowiązujących w roku 2016  programów PZJ - program wskazany przez 

zawodnika – wygrywa para z najwyższym wynikiem procentowym bez względu na klasę konkursu 

http://www.stadoksiaz.pl/


Konkurs nr 2 – konkurs sprawnościowy (na zasadach testu Caprillego – program stanowi 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. 

 

Uwaga! Godzina rozpoczęcia konkursów oraz program imprezy mogą ulec modyfikacjom 

W przypadku zgłoszenia min. 5 par do konkursu powożenia jako konkurs nr 4 rozegrany zostanie konkurs 

zręczności powożenia.  

Organizator przewiduje także niespodziankę w formie pokazu! 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 

Dla zwycięskich par przewidziane są flots i upominki 

 

IX. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM  

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 

transportu. 

2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy 

to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających 

dobrostanowi konia lub ciąży klaczy oraz przypadków nadużycia pomocy medycznej. 

3. Udział  w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren 

zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne  i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, 

a 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, 

leczenia obrażeń odniesionych po zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


