
 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE 

Zawodów Towarzyskich i parkurów treningowych 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Wierzbna 

DATA:  18-20. 09. 2020 

OTWARTE  HALOWE  

ORGANIZATOR:  Biały Las 

ADRES:    Panków 24, 58-100 Świdnica  

TELEFON:   +48 661 612 520  

EMAIL:    zawody.bialylas@gmail.com 

STRONA WWW:  FB : Stajnia Wierzbna – BiałyLas  

 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:   Paulina Przybylska  661612520 

DYREKTOR ZAWODÓW:    Grzegorz Przybylski  

BIURO ZAWODÓW:  Dorota Antoniak  

SZEF STAJNI:  

 

 



 

III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia główny:   Grzegorz Jaroszewski (B1) 

Komisarz:    Grzegorz Przybylski  

Gospodarz toru:  Paweł Gołygowski 

Lekarz weterynarii: 

Obsługa medyczna:  Na Sygnale  (tel. +48790 712 00) 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  20x50m podłoże kwarcowe w systemie Ebbe Und Flut  

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  20x45m podłoże kwarcowe w systemie Ebbe Und Flut 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): TAK, 15 sztuk 

- Parking dla koniowozów:      

- Parking dla publiczności:    

- Toalety na miejscu zawodów:    

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

 

Restauracja i Hotel Biały Las, Wierzbna, 53-130 Żarów  
Tel. +48 661 612 520, restauracja.bialylas@gmail.com 
Śniadania, Obiady –  możliwość zakupu w Restauracji.  

Obowiązuje ZAKAZ lonżowania koni poza miejscem wyznaczonym przez Organizatora, pod rygorem kary 
pieniężnej w wysokości 300 zł wpłacanej na rzecz Organizatora. 

 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

 Dzień Data Godzina 

Otwarcie stajni Piątek 18.02.2022 16:00 

Otwarcie placu treningowego Piątek 18.02.2022 18:00 – 20:00 

 

 



 

SOBOTA 19.02.2022 godzina 8.00 

Konkurs nr 1 Towarzyski (50 cm, bez szeregów)) - dokładności art. 238 pkt 1.1, 

Konkurs nr 2 Towarzyski (70 cm, bez szeregów) - dokładności art. 238 pkt 1.1, 

Konkurs nr 3 Towarzyski (80 cm, bez szeregów) - dokładności art. 238 pkt 1.1, 

Konkurs nr 4 Towarzyski  Kl. LL (90 cm) - dokładności art. 238 pkt 1.1, 

Konkurs nr 5 Towarzyski Kl. L (100 cm) - dokładności art. 238 pkt 1.1. 

Konkurs nr 6 – parkur treningowy, wysokość przeszkód 110 cm, 

Konkurs nr 7 – parkur treningowy, wysokość przeszkód 120 cm. 

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: Tarant Events 

Termin zgłoszeń :   17.02.2022 – boksy tylko po wcześniejszej wpłacie na konto! 

Forma zgłoszeń :   www.zawodykonne.com  

Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 130 koni, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.  
Opłaty startowej należy dokonań najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.  

Na terenie całego obiektu należy trzymać psy na smyczy. W przypadku niedostosowania 
się, Organizator zastrzega sobie nałożyć karę finansową w wysokości 300 zł.  

 

VII.  OPŁATY 

Startowe: 70 zł.  – 1 start konia, 120 zł.  – 2 starty konia. 

Boks:  100 zł. za każdy dzień (boksy wyścielone tylko słomą) 
  wymagana przedpłata + rezerwacja przez panel www.zawodykonne.com  

Wymagana przedpłata za boks, z obowiązkiem potwierdzenia dostarczonego mailowo: 
zawody.bialylas@gmail.com do dnia 17.02.2022 roku do godz. 20:00  

NA KONTO 

Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy 

Panków 24, 58-100 Świdnica 

Numer rachunku: 60 1090 2369 0000 0001 2180 2424 

 



 

VIII. NAGRODY 

Floo dla wszystkich zawodników, którzy w konkursach 1 – 5 pokonają parkur bezbłędnie w normie czasu. 

 

IX. 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. 
 
 
X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. 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.  

II. 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 nadużywania pomocy medycznej. 

III. 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, 
także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

IV. 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 na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone w dniu: Data



 
 

 

 

 


