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Otwarte  Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

KHBC.sp.z.o.o. Stadnina Koni Walewice  10 - 11.09.2022 r. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE : Typ zawodów : towarzyski  

Klasyfikacje : Profi i Amator - odpowiednio dla zaprzęgów jedno i parokonnych oraz kuców /przy 

odpowiedniej ilości zgłoszeń/ .  

Zawodnik Profi – każdy który w swojej karierze wystartował w klasie N i wyżej.  

Zawodnik Amator – startujący w klasie L lub zawodnik nigdy nie zarejestrowany. 

 

2. Data zawodów : 10-11.09.2022r. /sobota , niedziela/ 

3.  Organizator 

    Nazwa: KHBC sp.z.o.o, Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice  

    Adres: Walewice 38  

  Kod pocztowy:  99-423 Bielawy  

   Telefon: 607 203 155   

   Email : walewicestadnina@khbc.pl            www: walewice.pl 

Biuro Zawodów: Monika Widawska 

                                  Monika Sałuda 

                                  Aleksandra Pilatowicz 

Tel: 607 203 155 

Biuro czynne: 10.09.2022/biuro stadniny/ 7:30 – 15:00 

                     11.09.2022/biuro stadniny/ 8:00 

Szef Stajni : Małgorzata Maciejewska-Zajcew tel.697 841 777  
4. OSOBY OFICJALNE:  

 Sędzia główny: Piotr Helon (e-mail : helon-hip@tlen.pl)  

 Sędzia : Anna Klibert 

 Szef Komisarzy : Magdalena Helon 

 Gospodarz toru: Sebastian Bogacz  

 Obsługa zawodów : Wojciech Helak  www.zawodykonne.com 

Lekarz weterynarii zawodów : Jarosław Buczyński 

http://www.zawodykonne.com/
mailto:helon-hip@tlen.pl


5.  UCZESTNICY: zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ, OZJ lub amatorzy.  

Uczestników obowiązują:  

• aktualne badanie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, 

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),  

• osoby niezarejestrowane w PZJ/WZJ obowiązuje pisemna deklaracja „ Oświadczenie”  

• osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

 Zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z Uchwałą LZJ .  

Sprawy nieokreślone regulaminem warunkuje Regulamin Powożenia 2022 oraz Przepisy 

Dyscypliny Powożenia.  

 

6. PROGRAM ZAWODÓW:  

10.09.2022 – sobota  

od godz. 08:00 Odprawa techniczna  

godz. 10:00 Konkurs ujeżdżenia.  

Podłoże trawiaste. 

 DLA AMATORÓW  czworobok YH 3 A (bez cofania) / Program  może być czytany/ 

DLA PROFI  czworobok 1* B  

godz. 18 :00  Dekoracja po Ujeżdżeniu- przewidziane trofea i nagrody    rzeczowe  

  Spotkanie integracyjne 

11.09.2022 – niedziela  

godz. 9:00 Oglądanie trasy konkursu zręczności  

godz. 12 :00 Maraton  kombinowany – zgodnie z Regulaminem Powożenia  

Podłoże piaszczyste wymiar placu 35x80 

Godziny mogą ulec zmianie ! 

 

 Nagrody  
 

Oprócz nagród finansowych przewidziano także nagrody rzeczowe  . 
 

Łączna pula nagród 6 000 zł . 
 

Flots  dla wszystkich  koni uczestniczących w konkursach ! 
 

7. ZGŁOSZENIA  
 

Terminy zgłoszeń  
 

Zgłoszenia ostateczne  Data : 05.09.2022  

 

 



Zgłoszenia należy nadsyłać: 

                      

wyłącznie przez panel www.zawodykonne.com  

Listy startowe będą dostępne do wglądu na stronie www.zawodykonne.com  

Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z Uchwałą nr U/3325/10/E/2021 z dnia 12.11. 2021r.  

"Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych wraz ze zgłoszeniem 
dokonują na rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach 
zawodów. Osoby, które wycofają konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymują od 
organizatora zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości. Osoby, które wycofają konia po terminie 
zgłoszeń ostatecznych lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot 50 % wszystkich kosztów 
wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat dopingowych, jeżeli były pobrane. Jeżeli na 
miejsce wycofanego konia po terminie zgłoszeń ostatecznych osoba zgłaszająca zgłosi innego 
konia, organizator zawodów ma obowiązek przyjęcia go na zawody bez żadnych dodatkowych 
opłat" 

 

8.Opłaty 

- Prosimy o przedstawienie dokumentów i dokonanych opłat podczas odprawy technicznej  

- Opłata organizacyjna – 200 zł  

 

- Zgłoszenia po terminie; dodatkowa opłata organizacyjna – 200 zł  

 

- Podłączenie do prądu: bus - 100 zł, koniowóz – 150 zł  

 

- Boks za całe zawody od konia (pt-nd)  namiot -  300 zł 

   Boksy w stadninie – 400 zł 

 
Ilość boksów w stadninie ograniczona /pierwszeństwo dla ogierów/ ! 
 
Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości ceny boksów do dnia 
08 .09.2022 r. na konto: 
   

 Nazwa Banku:  Nest Bank S.A. 

Adres odbiorcy: Walewice 38 

Kod pocz. odbiorcy: 99-423 Bielawy 

Nazwa Odbiorcy: Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice 

Numer konta: 57 1870 1045 2083 1073 1306 0001   

W tytule przelewu należy zamieścić: Imię i nazwisko zawodnika, imię konia, oraz konkurs 
w którym startuje 

  

W biurze zawodów nie będzie możliwości regulowania opłat kartami płatniczymi , wyłącznie 
płatność gotówką. 

Start zawodnika będzie możliwy tylko po uregulowaniu całości opłat. 

Biuro czynne : 10.09.2022/biuro stadniny/7:30- 15:00 

                      11.09.2022 /biuro stadniny/ 8:00  

Tel: 607 203 155  

 

http://www.zawodykonne.com/


 

 

 

 

9. Oferta pobytu 

 
 
Zawodnicy i Luzacy: 

 

Hotele: Lista hoteli : 

1. Pałac w Walewicach  tel: 693-422-684  walewicepalac@khbc.pl 
http://www.walewice.pl/kontakt 

2.  Hotel Łowicz – ul. Warszawska 9a, Łowicz tel: 46/830-43-38 
3.  Hotel Eko – ul. Podrzeczna 22, Łowicz tel: 46/830-00-05 
4.  Hotelik Polonia - Stary Rynek 4, Łowicz tel: 502 011 666 
5.  Centrum Kultury Promocji i Turystyki Ziemi Łowickiej – Łowicz , Stary Rynek 17  

tel: 46/837-34-33 
6. Internat Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej – Zduńska Dąbrowa 

64, tel: 46 838 74 95,  szkola@zspzd-technikum.pl   
 

W sobotę, od godziny 18 00 organizator zaprasza wszystkich zawodników, członków ekip 
oraz osoby funkcyjne na imprezę z muzyką, poczęstunkiem i napojami . 
 
 Konie : Stajnie zostaną udostępnione dla koni od dnia 09.09.2022r. godz.10.00 

Wielkość boksów 3m x 3m  (minimum 3m x 3m)  
Organizator zapewnia  ścielenie boksów słomą , siano oraz zapas słomy . 

 

10.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. 
 

NA TERENIE ZAWODÓW PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL 
ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY 
WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ !! 
 ZAKAZ PALENIA W STAJNIACH !!!!  
PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, 
PRZYCZEP , TRAILERÓW ORAZ BUSÓW I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 
 

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.  

 

 

 

http://www.walewice.pl/kontakt
mailto:szkola@zspzd-technikum.pl
mailto:walewicepalac@khbc.pl


VII. 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 



       

 

Kwalifikacje do HPPP D4 CAVALIADA 22/23 

KHBC sp.z.o.o. Stadnina Koni Walewice 11.09.2022 

1. Organizator 

                KHBC sp.z.o.o, Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice 

2. Termin zawodów : 11.09.2022r.  

    3.Miejsce zawodów : KHBC sp.z.o.o. Stadnina Koni Walewice 

           Walewice 38 99-423 Bielawy 

     4.Biuro Zawodów: 

   Telefon: 607 203 155   

   Email : walewicestadnina@khbc.pl            www: walewice.pl 

Biuro Zawodów: Monika Widawska 

                                  Monika Sałuda 

                                  Aleksandra Pilatowicz 

Tel: 607 203 155 

Biuro czynne: 10.09.2022/biuro stadniny/ 7:30 – 15:00 

                     11.09.2022/biuro stadniny/ 8:00 

5. Uczestnicy 

Prawo startu w zawodach kwalifikacyjnych mają zawodnicy uprawnieni do uczestnictwa w 
zawodach krajowych (zgodnie z § 2 Regulaminu Powożenia) z aktualną licencją 
ogólnopolską lub regionalną i konie w wieku min. 5 lat posiadające ważny paszport 
sportowy i aktualną licencję ogólnopolską lub paszport urzędowy i aktualną licencję 
regionalną. 

 KWALIFIKACJE BĘDĄ ROZEGRANE W FORMACIE 3 (maraton kombinowany – konkurs 
dwunawrotowy)  

 



Termin zgłoszeń do 07 Września  2022r. do godziny 24.00 – zgłoszenia: 
www.zawodykonne.com 

 

6.Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny – Piotr Helon 

Sędzia – Anna Klibert 

Delegat Techniczny – Paweł Konarski 

Gospodarz Toru – Sebastian Bogacz 

Szef Komisarzy – Magdalena Helon 

Lekarz Weterynarii – Jarosław Buczyński  

Obsługa zawodów – Wojciech Helak www.zawodykonne.com 

7.Program : 

Niedziela 11.09.2022r 

11:45 – Odprawa – losowanie kolejności startów -Hipodrom SK Walewice 

Start pierwszego zawodnika po zakończeniu startów w zawodach otwartych. 

8. Klasyfikacja 

Wszyscy zawodnicy jadą dwa nawroty . 

Konkurs-punkty karne przeliczane na czas wg tabeli HPP. 

Wg Art 6 – Regulaminu Powożenia 

9. Ważne sprawy : 

 

- Prosimy o przedstawienie dokumentów i dokonanych opłat podczas odprawy technicznej  

 

- Opłata organizacyjna – 200 zł  

 

- Zgłoszenia po terminie; dodatkowa opłata organizacyjna – 200 zł  

 

- Podłączenie do prądu: bus - 100 zł, koniowóz – 150 zł  

 

- Boks za całe zawody od konia (pt-nd)   -  300 zł 

- Boks tylko na kwalifikacje od konia (nd) – 150 zł 

 
Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości ceny boksów do 

dnia 08 .09.2022 r. na konto: 
   

 Nazwa Banku:  Nest Bank S.A. 

Adres odbiorcy: Walewice 38 

Kod pocz. odbiorcy: 99-423 Bielawy 

Nazwa Odbiorcy: Pracowniczy Klub Jeździecki SK Walewice 

Numer konta: 57 1870 1045 2083 1073 1306 0001   

W tytule przelewu należy zamieścić: Imię i nazwisko zawodnika, imię konia, 

oraz konkurs w którym startuje 

http://www.zawodykonne.com/


  

 

W biurze zawodów nie będzie możliwości regulowania opłat kartami płatniczymi , 
wyłącznie płatność gotówką. 

Start zawodnika będzie możliwy tylko po uregulowaniu całości opłat. 

Biuro czynne : 10.09.2022/biuro stadniny/7:30- 15:00 

                      11.09.2022 /biuro stadniny/ 8:00  

Tel: 607 203 155  
 
10.Nagrody  
 

Oprócz Pucharów/Statuetek  przewidziano także nagrody rzeczowe  . 
 

Flots  dla wszystkich  koni uczestniczących w kwalifikacji. 

 

11.Oferta pobytu 

 

 Zawodnicy i Luzacy: 
 

Hotele: Lista hoteli : 

1. Pałac w Walewicach  tel: 693-422-684  walewicepalac@khbc.pl 

http://www.walewice.pl/kontakt 
2.  Hotel Łowicz – ul. Warszawska 9a, Łowicz tel: 46/830-43-38 
3.  Hotel Eko – ul. Podrzeczna 22, Łowicz tel: 46/830-00-05 

4.  Hotelik Polonia - Stary Rynek 4, Łowicz tel: 502 011 666 
5.  Centrum Kultury Promocji i Turystyki Ziemi Łowickiej – Łowicz , Stary Rynek 17  

tel: 46/837-34-33 
6. Internat Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej – Zduńska 

Dąbrowa 64, tel: 46 838 74 95,  szkola@zspzd-technikum.pl   

 

W sobotę, od godziny 18 00 organizator zaprasza wszystkich zawodników, 
członków ekip oraz osoby funkcyjne na imprezę z muzyką, poczęstunkiem i 

napojami . 

 
 Konie : Stajnie zostaną udostępnione dla koni od dnia 09.09.2022r. godz.10.00 

Wielkość boksów 3m x 3m  (minimum 3m x 3m)  

 
Organizator zapewnia  ścielenie boksów słomą , siano oraz zapas słomy . 

12.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. 
 

NA TERENIE ZAWODÓW PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! 

WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I 

ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ !! 

 ZAKAZ PALENIA W STAJNIACH !!!!  

PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, 

PRZYCZEP , TRAILERÓW ORAZ BUSÓW I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. 

http://www.walewice.pl/kontakt
mailto:walewicepalac@khbc.pl
mailto:szkola@zspzd-technikum.pl


 

 

 
 

 
 

13. 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.  

 

 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 


