
 

 
 

 
 

 
 
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań 
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
E-MAIL: biuro@wzjpoznan.pl 
www.wzjpoznan.pl 
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PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Konkurencja:  A x  B   C       D        

   E       F         G         H        

Ranga zawodów: Regionalne ☐ Towarzyskie x 

Nazwa zawodów: Towarzyskie zawody w ujeżdżeniu 

Miejsce zawodów: Poznań - Hipodrom Wola  

Data od: 05.03.2023 do: 05.03.2023 

Halowe: x Otwarte: ☐ 

 

II. ORGANIZATOR 

Nazwa: Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego  
Hipodrom Wola sp. z o.o  

Logo organizatora: 

 

Adres: Poznań, ul. Lutycka 34 

Telefon: 608 283 000  

E-mail: anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl  

Strona www: www.hipodromwola.com.pl  

Biuro zawodów: Anita Szymaniak. , Telefon biura zawodów, Adres e-mail biura zawodów, 
Dodatkowe informacje dotyczące biura zawodów 

http://www.hipodromwola.com.pl/
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III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny: Joanna Kruk A1 

Sędzia WZJ:  Imię i nazwisko, licencja 

Sędziowie:  Liliana Błochowiak - Jachimowicz A2 

 Imię i nazwisko, licencja 

Sędzia stylu:  Imię i nazwisko, licencja 

Komisarze: Weronika Pawlak A3 

 Imię i nazwisko, licencja 

Gospodarz toru: Imię i nazwisko, licencja 

Asystent gospodarza toru: Imię i nazwisko, licencja 

Lekarz weterynarii zawodów: Imię i nazwisko, telefon 

Obsługa medyczna:  Dostępna na terenie zawodów  

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

Arena konkursowa: wymiar: 70 x 30 m, podłoże: piasek 

Rozprężalnia: wymiar: 20 x 60 m, podłoże: piasek 

Otwarcie stajni: 04.03.2023 

Zamknięcie stajni: 05.03.2023, Dodatkowe informacje  

Kłódki bezpiecznikowe: --- 

System pomiaru czasu: --- 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje dotyczące warunków technicznych 
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V. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeń: 02.03.2023 

Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń: 

Poprzez stronę zawodykonne.com  

Limit startów ograniczony do 100 przejazdów. Decyduje koleność zgłoszeń.  

 

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dotyczy zawodników 
i koni). 

2. Wymagane aktualne badania zawodników i koni. 

3. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 
właściciel konia). 

Dodatkowe informacje organizacyjne: 

Dodatkowe informacje organizacyjne 

 

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW, NAGRODY 

Niedziela 5.03.2023  

Konkurs nr 1 L-1 dla zawodników do 18lat rocznikowo. Czworobok 20x40                                                                       
Konkurs nr 2 L-6 dla zawodników do 18lat rocznikowo. Czworobok 20x40                                                                                                                                                                           
Konkurs nr 3 L-2 dla zawodników od 19lat rocznikowo. Czworobok 20x60                                                              
Konkurs nr 4 L-4 dla zawodników od 19lat rocznikowo. Czworobok 20x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nagrody rzeczowe we wszystkich konkursach za miejsca 1-3 

 

Dodatkowe informacje: 
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Koń ma prawo do dwóch startów.              Drugi przejazd traktowany jest treningowo.  

 

W przypadku równoczesnego rozgrywania zawodów ZT i ZR proszę oznaczyć rangę konkursu. 

 

VIII. OPŁATY 

Opłaty: 

100 zł za start (1 przejazd) płatny przelewem na numer rachunku bankowego Organizatora                                                   
110 zł za start (1 przejazd) płatne gotówką w dniu zawodów                                                                                                            
100 zł - boks / dzień (ilość ograniczona, prosimy rezerwować przez zawodykonne.com)  

 

Sposób i warunki płatności: 

Przelew na dane:                                                                                                                                                                      
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola sp. z .o.o                                                                               
ul. Lutycka 34, 60 - 415 Poznań                                                                                                                                      
nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062 

 

Dodatkowe informacje: 

W przpadku rezygnacji do dnia 2.03.2023 zapłacona kwota zostanie zwrócona. Po terminie nie będzie 
zwracaca. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl  

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 1. Każda zmiana na liście statowej po terminie zgłoszeń: 30 zł                                                                                  
2. Każdy protest musi być na piśmie z dołączoną kaucją w wyokości 200 zł                                                          
3. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych                                                                  
4. Organizator nie ponosi odowiedzialności za kradzieże, wypadni i inne szkody mogące wyniknąć w 
trakcie trwania zawodów, transportu, przebywania w stajniach                                                                             
5. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez 
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca, czy liczy egzemplarzy na wszystkich polach ekspozycij w tym 
między innymi billbordach, plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, stronach 
interntowych. 

mailto:anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl
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X. PARTNERZY, SPONSORZY 

Centrum Ogrodniczne Zawady 19 w Poznaniu.  

 

 

 

XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty 
konne,o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest 
najważniejszy. 
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być 
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
1. 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. 

2. 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. Zawody nie mogą 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. 

3. 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. 

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 

z koniem. 
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Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 21.02.2023 r. 

 


