
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŹDZIECKIE POŻEGNANIE 

LATA W WALEWICACH 
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH  

W UJEŻDŻENIU 

 

 

  



Organizator:   Ludowy Klub Jeździecki „Gabon” Walewice  

oraz Stadnina Koni Walewice 

Walewice, 99-423 Bielawy 

Termin zawodów:  12-13 września 2020 

Miejsce zawodów: Stadnina Koni Walewice  

plac konkursowy z podłożem piaszczystym  

rozprężalnia z podłożem piaszczysto – trawiastym 

Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowani w W/OZJ oraz PZJ, w klasach towarzyskich 

zawodnicy niezarejestrowani 

Biuro zawodów: Katarzyna Dałek tel. 604 578 540 

   e-mail: walewicegabon@gmail.com 

Osoby oficjalne: Dyrektor Zawodów: Zbigniew Kapanowski 

   Sędzia Główny: Anna Piasecka 

   Sędzia:   Maria Pilichowska 

   Komisarz:  Mirosław Pryk 

   Lekarz wet.:  Jarosław Buczyński 

Nagrody:   Łączna pula nagród finansowych 3600 PLN 

 

Poziom PULA (PLN) I II III 

L, D  Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe Nagrody rzeczowe 

P 200 50% 30% 20% 

N 300 50% 30% 20% 

C 400 50% 30% 20% 

 

W przypadku małej liczby zgłoszeń (poniżej 40 koni) organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

puli nagród. Pula nagród będzie wtedy sumą opłat startowych.  
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Program zawodów:  

 12.09.2020  

Konkurs nr 1 L-1 Towarzyski i Regionalny (20x60) 

Konkurs nr 2 L-2 Towarzyski i Regionalny (20x60) 

Konkurs nr 3 D-1 Regionalny 

Konkurs nr 4 D-3 Regionalny 

Konkurs nr 5 P-1 Regionalny 

Konkurs nr 6 P-2 Regionalny 

Konkurs nr 7 N-4 Regionalny 

Konkurs nr 8 N-5 Regionalny 

Konkurs nr 9 C-1 Regionalny 

Konkurs nr 10 C-2 Regionalny 

 

 

 12.09.2020  

Konkurs nr 11 L-3 Towarzyski Regionalny (20x60) 

Konkurs nr 12 L-4 Towarzyski Regionalny (20x60) 

Konkurs nr 13 D-2 Regionalny 

Konkurs nr 14 D-4 Regionalny 

Konkurs nr 15 P-2 Regionalny 

Konkurs nr 16 P-6 Regionalny 

Konkurs nr 17 N-5 Regionalny 

Konkurs nr 18 N-6 Regionalny 

Konkurs nr 19 C-2 Regionalny 

Konkurs nr 20 C-3 Regionalny 

 

Zgłoszenia:   panel www.zawodykonne.com 

   Zgłoszenia ostateczne do dn. 06.09.2020 

Wymagane dokumenty, w tym zezwolenia na starty zawodników niepełnoletnich,  

o ile brak ich w bazie Artemor oraz skany paszportów koni z historią szczepień należy 

zamieścić przy zgłoszeniu przez panel www.zawodykonne.com w stosownym miejscu 

lub przesłać mailem na adres: walewicegabon@gmail.com 

 

file:///D:/Gabon/2019%20Dokumenty/www.zawodykonne.com


Opłaty:   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

W związku z pandemią COVID-19 organizator prosi do dokonania opłaty przelewem, na konto:  

 Nazwa Banku:  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Oddział Bielawy 

Adres odbiorcy: Walewice 

Kod pocz. odbiorcy: 99-423 Bielawy 

Nazwa Odbiorcy: LKJ ’’GABON’’ WALEWICE 

Numer konta: 43 9288 1011 2608 9672 2000 0010    

 

W biurze zawodów nie będzie możliwości płatności drogą elektroniczną. 
 

 

 

Pobyt:  Pałac Walewice  tel: 693-422-684  walewicepalac@khbc.pl  

http://www.walewice.pl/kontakt 

 

Boksy: Wielkość boksów 3m x 3m   

Boksy są w stajni murowanej. 

Organizator zapewnia siano i słomę. 

  

 

 

 

 

 Opłata (PLN) 

Organizacyjne i startowe 

Opłata organizacyjna za każdy dzień 50 

Opłata startowa za przejazd 30 

 

Boksy 

Boks – całe zawody 100 

Boks – jeden dzień  70 



 

INNE 

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków  

i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i 

innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego 

pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

2. Sprawy 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.  
  

Lp funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet.  46/837 55 78 

2. Delegat wet. PZJ   

3. Lekarz wet. zawodów Jarosław Buczyński 602-612-996 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I.  Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby 
zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu 
Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą 
nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.   
 

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad 

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

transportu. 

 

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział  

w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, 

powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży 

powrotnej z zawodów. 



 
V. 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 
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
 
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


