
 

 

 

 

 

Towarzyskie zawody w Ujeżdżeniu 

STADNINA KONI RACOT Sp. z o.o    2-3.10.2021r. 

I. Organizator: 

Racocki Klub Jeździecki, Wielkopolski Związek Jeździecki 

Adres :Ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan 

Dyrektor zawodów: Michał Marcinkowski  kom.501-376-713 e-mail: rkj@racot.pl 

Szef stajni: Marcin Idziak  607-596-447 

Lekarz weterynarii: lek. wet. Michał Stanisławiak  

Obsługa medyczna: OL-MED., Piotr Czerwiński  

62-030 Luboń ,ul. Limbowa 10  

NIP: 783-153-19-62 

Kowal: Łukasz Smoczyk 606-210-867 

 

II. Komisja Sędziowska: 

Przewodniczący:  Żaneta Sokołowska 

Delegat WZJ: Liliana Jachimowicz 

Członkowie: Monika Warych, Jerzy Łukomski 

Komisarz: Jan Posłuszny 

Na zawodach obowiązują przepisy PZJ dot. Organizacji zawodów oraz przepisy weterynaryjne PZJ. W związku 

z epidemią COVID-19 należy stosować się do zaleceń PZJ i organizatora zawodów. Przestrzegać wyznaczonych 

stref, zachować odstępy 1,5m, nosić maseczki i dezynfekować ręce. Zawody odbędą się bez udziału 

publiczności. Na terenie całego ośrodka organizator zabrania gromadzenia się osób oficjalnych, trenerów oraz 

właścicieli koni uprawnionych do przebywania w strefie rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ. 



III. Termin i miejsce: 

2-3.10.2021r.  Stadnina Koni Racot Sp. z o.o , ul. Dworcowa 5 , 64-000 Kościan 

IV. Warunki techniczne:  

Arena A : czworobok konkursowy 20m x 60m – podłoże kwarcowe z systemem 

podsiąkowym EQUISYSTEM  system Ebbe Und Flut. 

Arena B hala: czworobok konkursowy 20m x 60m / 20m x 40m – podłoże kwarcowe  

Rozprężalnia : 40m x 40m – podłoże kwarcowe 

UWAGA ! w przypadku małej ilości uczestników wszystkie konkursy odbędą się na arenie A, 

szczegółowe informacje dostępne będą na platformie zawodykonne.com  w dniu 29.09.21r. 

Uczestnicy: Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. przepisów ZT (badania 

lekarskie, zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach w przypadku 

osób niepełnoletnich, zalecane ubezpieczenie NNW,paszport konia z aktualnymi 

szczepieniami) – dokumenty należy przedstawić Sędziemu Głównemu  przed startem. 

V. Program zawodów: 

Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów dostępne będą na panelu zgłoszeniowym 

zawodykonne.com 1.10.21r.  

Sobota 2.10 planowane rozpoczęcie zawodów 8 00.  (szczegółowy program oraz 

kolejność konkursów dostępna będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na portalu 

zawodykonne.com)  

Sobota 2.10  

T1 L-1 20 x 40 otwarty 

T2 L-2 20 x 40 otwarty 

Niedziela 3.10 

T-3 L-1 20 x 40 otwarty 

T-4 L-2 20 x 40 otwarty 

 

Konkursy zawodów towarzyskich traktowane są osobno z dekoracją zwycięzców po 

zakończeniu konkursu. 

Drugi przejazd konia w tym samym konkursie traktowany jest zawsze treningowo. 



 

VI .Zgłoszenia: 

Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą do 27.09.21r. Do godz.20.00 . 

WYŁĄCZNIE poprzez panel  zawodykonne.com. 

Liczba uczestników ograniczona. 

ZMIANY NA LISTACH STARTOWYCH  W DNIU ZAWODÓW 50 ZŁ (nie dotyczy 

skreśleń) 

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZGŁASZANIA ZMIAN NA LISTACH 

STARTOWYCH U OBSŁUGI KOMPUTEROWEJ W TRAKCIE TRWANIA 

KONKURSU !!! 

WYCOFANIA:  

Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach po terminie zgłoszeń ostatecznych tj. 

27.09.21r. Godz: 20:00  lub nie przyjadą w ogóle na zawody zobowiązane są do uiszczenia 

wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w terminie do 14 dni po zawodach. 

 

VII. Nagrody: 

Pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych zawodników w każdym konkursie , 

flot’s dla 25 % zawodników biorących udział. 

VIII. Opłaty: 

80 zł za przejazd w Zawodach Towarzyskich. 

Boks słoma (3 dni) : 250 zł 

Boks w dniu zawodów (tylko słoma) :80 zł Pierwszeństwo mają osoby zamawiające boksy na 

całe zawody. 

Siano: 60 zł (dla jednego konia za całe zawody) 

Trociny (dodatkowe): 50 zł  

Podłączenie do prądu: 150 zł (całe zawody) 

Rozbicie namiotu: 50 zł (całe zawody) 

Stajnie dostępne będą od Piątku 1.10.21r. od godz. 15 00. 



REZERWACJA BOKSU WYŁĄCZNIE PO DOKONANIU PRZEDPŁATY NA KONTO 

BANKOWE  (w przypadku wycofania się z zawodów po terminie zgłoszeń ostatecznych 

opłata za boks nie będzie zwracana). 

Potwierdzenie prosimy przesłać na adres e-mail: rkj@racot.pl 

PŁATNOŚCI ZA BOKSY I WPISOWE PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWEM  NA 

KONTO BANKOWE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 29.09.21r. OSOBY KTÓRE NIE UIŚCIŁY 

OPŁATY PRZED STARTEM, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO STARTU. 

Opłaty za zawody należy dokonywać na konto:  

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Kościanie  

Adres odbiorcy: Racot, ul. Dworcowa 5  

Kod pocz. odbiorcy: 64-000 Kościan  

Nazwa Odbiorcy: Racocki Klub Jeździecki  

Numer konta: 14 8666 0004 0111 7930 2000 0001 

W tytule proszę  podać  : ZT-A,  dane zawodnika, imię konia, nazwę rundy oraz dni w 

których startuje  

 

IX. Noclegi: 

Hotel „Pałac Racot” 

 tel. 65 511 79 64,   tel. 65 511 79 58  e-mail: recepcja@racot.pl 

www.racot.pl 

 

X. Sprawy weterynaryjne: 

Zarówno zawody towarzyskie jak i regionalne odbywają się wmyśl przepisów PZJ, WZJ.  

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. 

Kodeks postępowania 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.. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki w dniu 

02.09.2021 r. 
 

 


