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PROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH I 
REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

HORSEPROFI CHALLENGE 

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

Termin: 13 - 14 maja 2023 roku. 
Miejsce: Stajnia Adrianna; 95-070 Stary Adamów (łódzkie), Nastrojowa 11C 
Termin zgłoszeń: do 11 maja 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 zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronach 
internetowych organizatorów: www.horseprofi.pl, www.stajnia-adrianna.pl oraz profilach społecznościowych 
organizatorów. 

Osoby funkcyjne: 
Sędzia główny: Barbara Kaźmierczak 
Sędzia delegat OZJ w Łodzi: Małgorzata Kasińska 
Sędzia: Dorota Marchwicka 
Szef komisarzy: Ada Przybylska 
Gospodarz toru: Bartosz Skrzypczyk 
Dyrektor zawodów: Tomasz Paradowski 
Biuro zawodów: Tomasz Paradowski (tel. 502 134 335) 
Szef stajni: Wojciech Drozd (tel. 663 971 900) 
Lekarz weterynarz zawodów: 
Obsługa komputerów, panelu zgłoszeń: Equusevents, (690 043 659) 

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 
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 zawodów: tak 
Toalety na miejscu zawodów: tak 
Prysznic na miejscu zawodów: tak 
Zakwaterowanie na miejscu zawodów: nie 
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Możliwość podłączenia zasilania do koniowozu: nie 

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

Konie: 
Paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej. 
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ. 

NAGRODY 
 Puchary dla trzech najlepszych zawodników w konkursach. 
 Flots, maksymalnie dla 25% uczestników konkursów. 
 Minimalna, gwarantowana pula nagród w ramach ZR – 2.500 zł 
 W zależności od ilości pozyskania od sponsorów zawodów nagród rzeczowych, 

przyznane one zostaną finalistom rund, z uwzględnieniem nagrodzenia możliwie 
największej ilości osób, nie więcej jednak, niż 25% ich ogólnej liczby. 
 
Minimalne, gwarantowane nagrody finansowe: 

 sobota 

 

 niedziela 

 

Warunkiem odbioru nagród, jest wyjechanie jeźdźca na koniu do dekoracji i rundy 
honorowej (w pełnym rzędzie i konkursowym stroju jeździeckim). Brak uczestnictwa w 
dekoracji, równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody. 

 
 
 
 
 
 

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce pula
P 150,00 zł 70,00 zł   30,00 zł   -  zł           -  zł       250,00 zł    
N 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł   25,00 zł       -  zł       375,00 zł    
N1 250,00 zł 125,00 zł 60,00 zł   30,00 zł       15,00 zł   480,00 zł    

1 105,00 zł 

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce pula
P 150,00 zł 70,00 zł   30,00 zł   -  zł           -  zł       250,00 zł    
N 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł   25,00 zł       -  zł       375,00 zł    
C 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 50,00 zł       20,00 zł   770,00 zł    

1 395,00 zł 
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OPŁATY 

 Opłata wpisowa/organizacyjna za konia (ZT i ZR): 
o 120 zł - za jeden dzień zawodów 
o 180 zł - za całe zawody 

 Opłata startowa (za każdy przejazd w konkursie): 
o 15 zł - konkursy klasy LL i L 
o 25 zł - konkursy klasy P 
o 30 zł - konkursy klasy N i N1 
o 40 zł - konkurs klasy C 

W przypadku zawodników Sportowego Klubu Jeździeckiego HORSEPROFI, opłata startowa za 
drugi przejazd konkursowy – 0,- zł. 

 Opłata za boks w stajni mobilnej: 
o 200 zł - za jeden dzień zawodów 
o 250 zł - za całe zawody 

 Opłata za boks w stajni murowanej (zamknięta lub angielska): 
o 300 zł - za jeden dzień zawodów 
o 350 zł - za całe zawody 

 Opłaty dodatkowe: 
o 50 zł - zmiany na listach startowych, po wyznaczonym terminie 
o 20 zł - siano (kostka) 
o 20 zł - słoma (kostka) 
o 200 zł - siano (balot) 
o 150 zł - słoma (balot) 

Opłaty wpisowe/organizacyjne, startowe 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 ZRiT” oraz podać: datę zawodów, 
imię i nazwisko zawodnika, 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 zawodów. 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 zawodów, 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. 
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PROGRAM ZAWODÓW 

Piątek 
Główny plac – dostępny dla uczestników zawodów, w godzinach 1400-1800 

Rozprężalnia – dostępna dla uczestników zawodów, w godzinach 1400-2030 
Stajnie (boksy) – dostępne dla uczestników zawodów, od godziny 1300. Wcześniejszy 
przyjazd, możliwy jedynie po uzgodnieniu z organizatorem. 

Rozpoczęcie pierwszych konkursów, planowane jest wstępnie, nie wcześniej niż przed godziną 800 i nie 
powinny się one kończyć po godzinie 2200. Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów są uzależnione od 
ilości zgłoszonych par i zostaną podane najpóźniej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konkursów. 

Sobota  
Konkurs nr 1 – „Pierwszy start”, przeszkody do 40 cm, dokładności ZT 
Konkurs nr 2 – Konkurs handicapowy 60/70/80/90 cm. dokładności.  ZT 
Konkurs nr 3 – Konkurs 90 cm. z trafieniem w normę czasu 

(Reg. B 2022 v. 1.1., Aneks 5).    ZR 
Konkurs nr 4 – Konkurs klasy L. dwufazowy (art. 274.1.5.3).  ZR 
Konkurs nr 5 – Konkurs klasy P, zwykły (art. 238.2.1)   ZR 
Konkurs nr 6 – Konkurs klasy N, zwykły (art. 238.2.1)   ZR 
Konkurs nr 7 – Konkurs klasy N1, dwufazowy (art. 274.1.5.3).  ZR 

Niedziela  
Konkurs nr 8 – „Pierwszy start”, przeszkody do 50 cm, dokładności ZT 
Konkurs nr 9 – Konkurs handicapowy 60/70/80/90 cm. dokładności.  ZT 
Konkurs nr 10 – Konkurs 90 cm. z trafieniem w normę czasu 

(Reg. B 2022 v. 1.1., Aneks 5).    ZR 
Konkurs nr 11 – Konkurs klasy L. zwykły (art. 238.2.1)   ZR 
Konkurs nr 12 – Konkurs klasy P, dwufazowy (art. 274.1.5.3).  ZR 
Konkurs nr 13 – Konkurs klasy N, dwufazowy (art. 274.1.5.3).  ZR 
Konkurs nr 14 – Konkurs klasy C, zwykły (art. 238.2.1)   ZR 

 Dokonując zgłoszenia do konkursów nr 2 i 9, należy wpisać w pozycji „uwagi”, deklarowaną 
wysokość dla swoich przejazdów. Możliwe jest podanie dwóch różnych wysokości, w przypadku 
planowania dwóch przejazdów w konkursie. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenerów, 
zawodników, luzaków i koni oraz osób towarzyszących i kibiców, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń i innych losowych zdarzeń. Zawodnicy 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 zawodach. 

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami konkurencji. Obowiązuje aktualna 
dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ i weterynaryjnymi. Zawodnicy nie posiadający 
wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do startów. Sprawdzanie dokumentów - pół 
godziny, przed rozpoczęciem pierwszego konkursu. 
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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. Zmiany w terminie późniejszym, za opłatą 
zgodnie z cennikiem oraz za zgodą sędziego głównego zawodów. Organizator nie odpowiada za błędne 
zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również rezerwacji boksów). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

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. 

W trakcie zawodów obowiązują zatwierdzone przez Zarząd PZJ aktualne „Wytyczne w Sprawie 
Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z Covid – 19” – z dnia rozpoczęcia 
zawodów. 

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. 
 
W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prognoz 
pogodowych, mogących stanowić utrudnienie w przygotowaniach bezpiecznego 
dla koni placu zawodów, organizator może odwołać zawody przed ich 
rozpoczęciem. W takim przypadku, wszelkie wniesione wcześniej przez 
uczestników opłaty, zostaną zwrócone. 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ w Łodzi 
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Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia 

FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy 
sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i 
zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być 
podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na 
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach. 

a) Prawidłowe postępowanie z koniem.  
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami 
prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego 
dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może 
spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania 
zawodów lub poza nimi. 

b) Metody treningowe 
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich 
możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie 
mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i 
powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane. 

c) Kucie i sprzęt 
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być 
tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała. 

d) d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i 
innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze 
wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie 
dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców. Kompetentna 
towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem. 

e) Przejazd 
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być 
uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i 
wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI. 

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim 
zostaną dopuszczeni do zwodów. 

a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje 
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych 
umiejętnościach mogą brać udział w zawodach. 

b) Stan zdrowia 
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących 
dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać 
dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to 
zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii 

c) Doping i leczenie 
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem 
dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu 
weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny 
powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach. 

d) Zabiegi chirurgiczne 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają 
dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników 
uczestniczących w zawodach. 
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e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego 
miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem. 

f) Nadużycie pomocy 
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych 
pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.). 

3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
a) Tereny zawodów 

Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i 
bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z 
myślą o bezpieczeństwie konia. 

b) Podłoże 
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują 
muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące 
prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, 
skład i utrzymanie nawierzchni. 

c) Ekstremalne warunki pogodowe 
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, 
jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być 
zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po 
zakończeniu przejazdu w konkursie. 

d) Stajnie podczas zawodów 
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i 
o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być 
dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda 
do picia i woda gospodarcza. 

e) Odpowiednia kondycja do podróży 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, 
zgodnie z wytycznymi FEI. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po 
zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 
sportowej. 

a) Leczenie weterynaryjne 
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka 
weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas 
zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać 
konia. 

b) Skierowanie do kliniki dla koni 
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem 
do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i 
leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą 
wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną. 

c) Urazy podczas zawodów 
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość 
podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być 
dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka 
występowania urazów. 

d) Eutanazja 
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu 
zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza 
weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 
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e) Emerytura 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne 
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.  

5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania 
najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i 
postępowania z koniem biorącym udział 


