
ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU 

CWJ Hipodrom Wola, 12-13.09.2020 

 

1. Organizatorzy: 

Horsey Friend Maciej Kubisiak 

os. S. Batorego 16/8 

 60-687 Poznań 

oraz 

PHU Krzysztof Białas Czapury 

ul. Poznańska 5 

61-160 Poznań 

 

2. Termin, miejsce i warunki techniczne: 

12-13.09.2020; planowana godzina rozpoczęcia zawodów – 10:00 

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola 

ul. Lutycka 34 

60 - 415 Poznań 

Arena A – czworobok otwarty, podłoże kwarcowe 

Arena B – czworobok otwarty, podłoże trawiaste 

Rozprężalnia – podłoże piaszczyste 

Plac do stępowania – podłoże trawiaste 

UWAGA! W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ, ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW TOWARZYSKICH NA ARENIE B WEDŁUG POWYŻSZEJ ROZPISKI. 

 

3. Zgłoszenia: 

            do dnia 08.09.2020 do godziny 22:00 poprzez panel zgłoszeniowy na stronie: www.zawodykonne.com 

             listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 10.09.2020 na stronie: www.zawodykonne.com  

  

4. Komisja sędziowska:  

Przewodnicząca: Monika Warych 

Członkowie:  Elżbieta Strzeszewska, Żaneta Sokołowska, Monika Warych, Liliana Jachimowicz 

 Sędzia WZJ: Żaneta Sokołowska 

 Komisarz: Anna Bilska 

 Asystent komisarza: Ilona Kamińska 

 

5. Warunki ogólne: 

 a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2020.  

 b. Przepisy Weterynaryjne PZJ wydanie 2016.  

 c. Regulamin A -  2020 

d. Przepisy A - 2018 

http://www.zawodykonne.com/


e. Wytyczne COVID-19 w sprawie przeprowadzania zawodów jeździeckich. 

 

6. Opłaty: 

a. Wszystkie opłaty należy uiścić przelewem na podane konto bankowe do dnia 8.09.2020 (termin zgłoszeń 

ostatecznych). Zawodnik, który nie uregulował należności w wyznaczonym terminie, nie zostanie 

umieszczony na listach startowych. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń ostatecznych, opłaty nie 

będą zwracane. 

Konto do wpłat:  

PHU Krzysztof Białas Czapury, Poznańska 5, 61-160 Poznań 

69 1090 1434 0000 0001 4386 5264  

W tytule: imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia, konkurs(y) 

O chęci pobrania faktury za opłaty startowe prosimy poinformować Organizatora PRZED WPŁATĄ na konto 

(telefon: +48725145099). 

 

b. Opłata startowa:  

100 zł/start 

c. Boksy: stajnia murowana – 70 zł/doba, ilość boksów ograniczona. Organizator zapewnia pierwsze ścielenie. 

Pasza – własna. Siano – własne.  

Boksy posiadają automatyczne poidła. 

Rezerwacja: WYŁĄCZNIE PO DOKONANIU REZERWACJI BOKSU POD PODANYM NUMEREM 

TELEFONU ORAZ PO OPŁACENIU REZERWACJI DO DNIA 8.09.2020 – BEZ DOKONANEJ OPŁATY NIE 

PRZYJMUJEMY REZERWACJI BOKSU! 

Rezerwacja: +48725145099 

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy: CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.   

95 1020 4027 0000 1402 1231 3062, w treści wpisując imię, nazwisko startującego, nazwę konia  oraz datę 

wynajmu boksu. Boksy będą dostępne w stajni nr 2 oraz otwarte po dokonaniu płatności. 

Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają zawodnicy startujący w Mistrzostwach Wielkopolski Dużych Koni 

2020. 

d. Opłaty pozostałe. Zgłoszenie po terminie – płatne dodatkowo 50 zł. Każda zmiana na listach startowych po ich 

opublikowaniu – 50 zł. 

 

7. Program zawodów: 

SOBOTA 12.09.2020 

T1 L-1 (20x60) 

T2 L-2 (20x60) 

 

NIEDZIELA 13.09.2020 

T3 L-3 (20x60) 

T4 L-4 (20x60) 

 



  Obowiązują aktualne programy ze strony PZJ: https://pzj.pl/przepisy-i-

regulacje?kategoria=125&podkategoria%5B%5D=61   

 

8. Nagrody: 

Nagrody pamiątkowe i rzeczowe, flo dla minimum 25% koni startujących w konkursie. 

 

9. Obsługa medyczna: 

Na terenie zawodów obecna będzie karetka oraz zespół pogotowia ratunkowego. 

 

10. Sprawy weterynaryjne: 

 

Na terenie zawodów obecny będzie lekarz weterynarii. 

 

11. Inne: 

Przez cały czas trwania dostępny będzie punkt gastronomiczny restauracji POWOZOWNIA. 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni: 

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:  

- pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego  

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienia bazowe  

- kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach musza być przeprowadzane przed 

upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu  

- konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w 

roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, rozpoczynają 

szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni  

- konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być 

szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne 

jest przekroczenie terminu do 21 dni  

- każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania 

szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. 

szczepienie podstawowe  

- każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza 

weterynarii dokonującego szczepienia. 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 18.08.2020 – Ryszard Szymoniak 

 

https://pzj.pl/przepisy-i-regulacje?kategoria=125&podkategoria%5B%5D=61
https://pzj.pl/przepisy-i-regulacje?kategoria=125&podkategoria%5B%5D=61


12. Kodeks postepowania z koniem:  

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania 

wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest 

najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 

podporządkowane celom komercyjnym.  

 

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym 

miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu.  

 

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim 

zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia 

bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.  

 

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe 

przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie 

przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.  

 

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak 

również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki 

weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie konieczności – eutanazji.  

 

f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom 

swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


