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PROPOZYCJE  

HORSEPROFI CHALLENGE 2023 - Prolog 

 

Organizatorzy:  
 Sportowy Klub Jeździecki HORSEPROFI w Łodzi 
 Stajnia Adrianna 
 Tomasz Paradowski sport&development 

Termin: 1-2 oraz 22-23 kwietnia 2023 roku. 
Miejsce: Stajnia Adrianna; 95-070 Stary Adamów (łódzkie), Nastrojowa 11C 
Termin zgłoszeń: do 6 kwietnia 2023, do godziny 2400, za pośrednictwem panelu 
zgłoszeniowego na stronie internetowej www.zawodykonne.com 
Kontakt: tel. 502 134 335, e-mail – horseprofi@horseprofi.pl 

Wszystkie informacje organizacyjne związane z wydarzeniem będą na bieżąco umieszczane na stronach 
internetowych organizatorów: www.horseprofi.pl, www.stajnia-adrianna.pl oraz profilach społecznościowych 
organizatorów. 

Osoba funkcyjna: 
Przedstawiciel organizatora: Tomasz Paradowski (502 134 335) 
Sędzia ujeżdżeniowy: Magdalena Operacz/Przemysław Grasewicz 

DOKUMENTY i WARUNKI 
Jeźdźcy: 
- osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, 
- aktualna polisa NNW jeźdźca, obejmująca ubezpieczenie ryzyka związanego z udziałem w 
zawodach jeździeckich. 
Uczestnicy mają obowiązek startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem 
trzypunktowym. Uczestnicy do 15 roku życia, obowiązkowo kamizelki ochronne. 
Wszystkich uczestników obowiązuje schludny i bezpieczny strój. 
Wszystkich uczestników obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM. 

Konie: 
 Paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej. 
 Startować mogą konie 4-letnie i starsze. 
 Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ. 

WARUNKI TECHNICZNE 
 Plac otwarty: podłoże kwarcowe z włókniną, 80 m. x 45 m., sztuczne oświetlenie 
 Rozprężalnia otwarta: podłoże kwarcowe z włókniną, 50 m. x 30 m., sztuczne 

oświetlenie 
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 Boksy stałe: stajnia murowana oraz boksy w stajni angielskiej murowanej, 
minimalny rozmiar 2,5 x 3 m, liczba dostępnych boksów do ustalenia z 
organizatorem. 

 Boksy mobilne: 28 boksów, rozmiar 3 x 3m 
 Parking dla koniowozów: tak 
 Parking dla publiczności: tak 
 Catering na miejscu wydarzenia: nie 
 Toalety na miejscu wydarzenia: tak 
 Prysznic na miejscu wydarzenia: tak 
 Zakwaterowanie na miejscu wydarzenia: nie 
 Możliwość podłączenia zasilania do koniowozu: nie 

Zasady treningu 
 W trakcie treningu, na parkurze skokowym lub wokół czworoboku ujeżdżeniowego, 

oprócz samych uczestników, przebywać może trener/opiekun uczestnika oraz kolejna 
osoba przygotowująca się do przejazdu. 

 Przejazdy treningowe w ujeżdżeniu podlegają ocenie sędziego, nie będą publicznie 
podawane wyniki ani nie będą tworzone klasyfikacje. 

 Przejazdy treningowe w skokach przez przeszkody nie podlegają punktacji, nie będą 
publicznie podawane wyniki ani nie będą tworzone klasyfikacje. 

 Maksymalny czas trwania jednego przejazdu: 
o 3 minuty – skoki przez przeszkody (od momentu otrzymania sygnału, 

uczestnik ma możliwość jednokrotnego przejechania parkuru i ewentualne 
oddanie dodatkowo dwóch pojedynczych skoków treningowych). 

o 10 minut – ujeżdżenie (od momentu otrzymania sygnału, uczestnik ma 
możliwość jednokrotnego przejechania wybranego programu z oceną sędziego 
i ewentualne poprawienie dwóch wybranych elementów programu). 

 Maksymalna ilość przejazdów na dzień: 
o 3 – skoki przez przeszkody, 
o 2 – ujeżdżenie. 

 Upadek z konia eliminuje uczestnika z dalszego przejazdu. 
 

OPŁATY 
Opłata organizacyjna (wpisowa) bez boksu dla konia: 
 120 zł. – za jeden dzień, 
 180 zł. – za dwa dni 
 230 zł – za trzy dni 
 280 zł – za cztery dni 

Opłata za boks:  
 200 zł. – za jeden dzień, 
 250 zł. – za dwa dni 
 300 zł – za trzy dni 
 350 zł – za cztery dni 

Opłaty dodatkowe: 
 20 zł – siano (kostka) 
 20 zł – słoma (kostka) 
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 200 zł – siano (balot) 
 150 zł – słoma (balot) 
 

Opłaty organizacyjne (wpisowe) oraz za rezerwację boksów, należy w całości kierować na konto 
bankowe organizatora: mBank; 28 1140 2004 0000 3902 3232 9841 - Tomasz Paradowski 
sport&development. W opisie przelewu, prosimy wpisać: „opłata za PROLOG” oraz podać: imię i 
nazwisko uczestnika, nazwę konia/koni, których przelew dotyczy (dodatkowo: jeśli ma być wystawiona 
faktura VAT, prosimy o dopisanie w treści przelewu słowa „faktura”). W przypadku braku 
wcześniejszej opłaty dokonanej przelewem, organizator nie gwarantuje dostępności boksu. 

Rezerwacja boksów oraz ostateczna akceptacja zgłoszeń z zarezerwowanym boksem, odbywa się po 
uregulowaniu płatności na konto. Liczba dostępnych boksów ograniczona; decyduje kolejność wpłat 
dokonanych na konto organizatora. 

 Organizator zapewnia słomę (pierwsze ścielenie).  
 Ścielenie trocinami we własnym zakresie uczestników. Chęć ścielenia trocinami, należy zgłosić 

w uwagach podczas dodawania zgłoszenia w panelu: zawodykonne.com. Boks nie będzie 
wtedy ścielony słomą. 

 Pasze, we własnym zakresie uczestników. 
 Siano, dostępne u organizatora, zgodnie z cennikiem. 
 Przypominamy o zabraniu wiader i żłobów. 

W trakcie wydarzenia, opłaty regulowane są gotówką lub BLICK-iem na numer telefonu 502 134 335. 

Uwzględniając przepisy ustawy o VAT, o chęci otrzymania faktury VAT, prosimy informować przed 
dokonaniem przelewu, przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki podczas dodawania zgłoszenia w 
panelu: zawodykonne.com - gdzie należy także podać dane do faktury. W przeciwnym razie 
wystawienie faktury nie będzie możliwe. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenerów, 
jeźdźców, luzaków i koni oraz osób towarzyszących i kibiców, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń i innych losowych zdarzeń. Jeźdźcy i właściciele koni, 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 OC na czas udziału w wydarzeniu. 

Deklaracje startów, dokonywane są przy zgłoszeniu. Losowanie kolejności startów odbywa się 
komputerowo. Zmiany dotyczące wstępnych zapisów, należy zgłosić, za pośrednictwem panelu 
zgłoszeń, najpóźniej dzień przed startem, do godziny 1200. Organizator nie odpowiada za błędne zapisy 
dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również rezerwacji boksów). 

W przypadku wolnych miejsc, Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym. 

Na terenie całego obiektu Stajni Adrianna, obowiązuje BEZWZGLĘDNY I CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA 
PAPIEROSÓW ORAZ INNYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH. 

Organizator, egzekwował będzie, właściwe parkowanie na wyznaczonych miejscach parkingowych dla 
samochodów osobowych oraz koniowozów i przyczep. W bezpośrednie sąsiedztwo stajni, możliwy wjazd 
jedynie koniowozów i samochodów z przyczepami. Bardzo prosimy, o zwracanie uwagi oraz 
respektowanie wszelkich oznaczeń na terenie obiektu oraz uwag i zaleceń służb porządkowych. 
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W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prognoz 
pogodowych, mogących stanowić utrudnienie w przygotowaniach bezpiecznego 

dla koni placu, organizator może odwołać wydarzenie. W takim przypadku, 
wszelkie wniesione wcześniej przez uczestników opłaty, zostaną zwrócone. 

 
PROGRAM 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. 

Sobota, 1 kwietnia 2023 (ujeżdżenie): 
Trening nr 1 – czworobok ujeżdżeniowy 60m x 20m  

Niedziela, 1 kwietnia 2023 (ujeżdżenie): 
Trening nr 2 – czworobok ujeżdżeniowy 60m x 20m  

Sobota, 22 kwietnia 2023 (skoki przez przeszkody): 
Trening nr 3 – parkur 50 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 4 – parkur 60 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 5 – parkur 70 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 6 – parkur 80 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 7 – parkur 90 cm., 9 przeszkód, 10 skoków. 
Trening nr 8 – parkur 100 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 
Trening nr 9 – parkur 110 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 
Trening nr 10 – parkur 120 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 

Niedziela, 23 kwietnia 2023 (skoki przez przeszkody): 
Trening nr 11 – parkur 50 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 12 – parkur 60 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 13 – parkur 70 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 14 – parkur 80 cm., 8 przeszkód, 8 skoków. 
Trening nr 15 – parkur 90 cm., 9 przeszkód, 10 skoków. 
Trening nr 16 – parkur 100 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 
Trening nr 17 – parkur 110 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 
Trening nr 18 – parkur 120 cm., 9 przeszkód, 11 skoków. 
 

Godziny rozpoczęcia treningów są uzależnione od ilości zgłoszonych par i zostaną podane 
najpóźniej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wydarzenia. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


