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ZAWODY REGIONALNE 
W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI JEDNO I PAROKONNYMI. 

Stado Ogierów Łąck 22-23.05.2021 r. 

I. Informacje ogólne  

1.Organizator – Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku 

2.Termin zawodów –  22-23.05.2021 

3.Miejsce zawodów –  Stado Ogierów Łąck ul. Płocka 12 09-520 Łąck 

4.Biuro zawodów – Weronika Kwiatek tel.605601272 

e-mail: kwiatek.weronika@wp.pl 

II. Osoby oficjalne 

Sędzia Główny – Piotr Helon  

Sędzia zawodów – Witold Bogacz 

Sędzia zawodów – Tomasz Mossakowski 

Delegat Techniczny – Tomasz Mossakowski 
Gospodarz toru – Błażej Czajka 

Szef komisarzy – Joanna Mularczyk-Czajka 

Komisarze zawodów – Barbara Berezowska 

Lekarz weterynarii – Konrad Żabka tel.505 891 393 

Kowal – Jarosław Kotfasiński tel. 602583382 

Obsługa medyczna – Rehamed tel.509 775 017 

III. Warunki techniczne  

Dzień 1 Ujeżdżenie  

Dzień 2 Maraton kombinowany  

 

1. Program zawodów: 

Piątek 21.05 

- przyjazd zawodników i koni od 8.00 

- przegląd weterynaryjny 19.00 

- zebranie techniczne 20.00 

 

Sobota 22.05  

- ujeżdżenie klasa L,N 

- 19.00 dekoracja po ujeżdżeniu 
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- spotkanie integracyjne 

- konkursy dla uczestników zawodów  

 

Niedziela 23.05 

- 8.00 oglądanie trasy maratonu kombinowanego 

- maraton kombinowany klasa L, N  (parametry konkursu będą podane podczas odprawy technicznej). 

Po zakończeniu Oficjalna Dekoracja.   

 

2. Próba ujeżdżenia  

 

Klasa L1, L2 – program YH3 konie 4 L FINAŁ 

Klas N1 – program 2*HP1 

Klasa N2 – program 2*B 

 

3. Maraton kombinowany  

Według Art.5 punkt 6.5 tabela 3 

 

IV. Warunki uczestnictwa  

1. Zgodnie z art. 12 pkt 1-2 i art. 29 przepisów ogólnych PZJ oraz art. 3 pkt 1-6 regulaminu powożenia. 
2. Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą do 18.05.2021 r. na adres: kwiatek.weronika@wp.pl 

Proszę podać ilość oraz płeć koni, nazwę luzaka oraz klasę. 
3. Warunki finansowe: 

- opłata za boks z poidłem w stajni murowanej 300 zł 
Nie dopuszcza się rozstawiania własnej stajni. O rozmieszczeniu decyduje organizator. Organizator 
zapewnia pierwsze ścielenie boksów słomą. Zamówienie trocin oznacza pusty boks – możliwość zakupu 
na miejscu. Uwagi dotyczące rozmieszczenia koni (boksy obok siebie itp. Będą uwzględnione pod 
warunkiem umieszczenia ich w zgłoszeniu. Nie ma możliwości zmiany boksu w dniu przyjazdu koni. 
Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto do dnia 18.05.2021 r. 
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 

Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: kwiatek.weronika@wp.pl 

- wpisowe 

L1 200 zł 

L2 250 zł 

N1 300 zł 

N2 350 zł 

- dodatkowe  

Program badań antydopingowych 15 zł  

Siano balot 150 zł 

Podłączenie busa do prądu 100 zł 

Podłączenie koniowozu do prądu 200 zł 
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4. Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt zawodnika. 
 

• Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka  tel.:512 329 684 

• Hotel Rusałka tel.: 24 384 18 00  

• Hotel Dębowa Góra tel.:884 881 268  rezerwacja@hoteldebowagora.pl 

• Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska tel.:691 097 033 

 

NAGRODY: 

Dla Zwycięzców, puchary ( miejsca 1-3 ) dla wszystkich uczestników pamiątkowe rozety.  

PODZIAŁ NAGRÓD FINANSOWYCH:  

M-
CE 

L1 L2 N1 N2 

1 500 zł 600 zł  700 zł  800 zł  

2 400 zł 500 zł 600 zł  700 zł  

3 300 zł  400 zł  500 zł  600 zł  

 

 

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. 

 

 


