
 

 

 

 

 

 

Organizator:  
          Jeździecki Klub Sportowy SALIO 

     Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała                        
Kontakt: 

          Dariusz Wieczorek +48 501005900 
          www.salio.eu, dariusz.wieczorek@salio.eu 
Plac konkursowy: 
          Podłoże kwarcowe z włókniną 

          Wymiary 70x35 
Rozprężalnia: 

          Podłoże kwarcowe z włókniną 
          Wymiary 45x23 

Opłaty startowe: 
-        LL i L          - 15 zł 

- P         - 25 zł 

- N         - 30 zł 

 

Opłaty wpisowe: 
- 600 zł za 3 dni zawodów, opłata zawiera   opłatę 

wpisową + boks (ściółka standard - słoma) 
- 270 zł za 1 dzień zawodów, opłata zawiera opłatę 

wpisową+boks (ściółka standard - słoma)  
- 170 zł od każdego zgłoszonego konia za 1 dzień 

zawodów bez rezerwacji boksu 

 

PROPOZYCJE 

HALOWYCH ZAWODÓW 

REGIONALNYCH W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY  

 

24-26 Marzec 2023 

 

 

Pula nagród 1400 zł na 1 dzień 
konkursowy 

Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny:  Julia Rak 

Sędzia OZJ:   Barbara Kaźmierczak 
Sędzia :                Dorota Marchwicka 
Szef komisarzy: Mirosław Pryk 

Komisarz :            Ada Przybylska 
Gospodarz Toru:  Bartosz Skrzypczyk 

Lekarz weterynarii zawodów:  
Piotr Szpotański         
Osoby oficjalne: 

Dyrektor Zawodów    Dariusz Wieczorek 
Biuro Zawodów    Dorota Dworczyńska 

Wymagane dokumenty: 

− Wymagana dokumentacja zgodna z 
przepisami i regulaminem PZJ - 

zawodnicy i konie. 

− Wymagane aktualne badania koni i 
zawodników. 

− Zalecane ubezpieczenie koni od 
następstw innych zdarzeń losowych. 

Przyłącze do prądu: 

 -  100zł za 1 dzień zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN OSTATECZNYCH ZGŁOSZEŃ 21.03.2023R (wtorek)  
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń!!! 
Zgłoszenia jedynie przez formularz zamieszczony na stronie www.salio.eu i www.zawodykonne.com 
Jeżeli koń nie jest  zarejestrowany w bazie PZJ prosimy przygotować informacje o pochodzeniu konia, w przypadku konia 
zarejestrowanego w bazie PZJ wystarczy podać numer PZJ konia (numer konia podany jest na licencji konia, poprzedzony 
literą K).  
Tak samo postępujemy  w przypadku zawodnika (numer PZJ zawodnika podany jest na licencji zawodnika, poprzedzony 
literą O)W PRZYPADKU POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY PROSIMY O PODANIE NR NIP W PRZELEWIE 
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres dariusz.wieczorek@salio.eu 

Należy dokonać wpłaty minimum 200 zł za konia z rezerwacją boksu (w tytule przelewu należy wpisać nazwę konia). 
Powyższy termin przesyłania zgłoszeń, opłat wpisowego i za boksy dotyczy również zgłoszeń dokonywanych tylko na 
sobotę lub niedzielę. ILOŚĆ BOKSÓW OGRANICZONA–DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT. 

KONTO: 

Sportowy Klub Jeździecki Salio,  Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała 

Numer Konta: BZWBK 1 Oddział w Zgierzu 75 1090 2705 0000 0001 2090 7934 

z dopiskiem: Zawody Regionalne (z datą zawodów i nazwą konia) 

 

http://www.salio.eu/
http://www.salio.eu/


Zawody regionalne rozgrywane sa razem z zawodami HZO DiM 

Konie startujące równolegle w HZO nie ponoszą opłat organizacyjnych, a jedynie opłaty startowe 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

Piątek (24.03.2023)  

Konkurs  nr 1 LL (90) dokładności             Art. 238.1.1 

Konkurs  nr 2 L (100) zwykły                        Art. 238.2.1     

Konkurs  nr 3    P (110) zwykły                      Art. 238.2.1 

Konkurs nr 4 N (120) zwykły     Art. 238.2.1 

 

Sobota (25.03.2023)  

 

Konkurs  nr 5 LL (90) zwykły                               Art. 238.2.1  

Konkurs  nr 6 L (100) zwykły                          Art. 238.2.1  

Konkurs  nr 7 P (110) zwykły                        Art. 238.2.1 

Konkurs nr 8 N (120) zwykły      Art. 238.2.1    

 
Niedziela (26.03.2023)  
 
Konkurs  nr 9    LL        (90) zwykły                                           Art. 238.2.1                     

Konkurs  nr 10  L          (100) zwykły              Art. 238.2.1 

Konkurs nr 11 P  (110) zwykły              Art. 238.2.1 

Konkurs nr 12 N  (120) zwykły     Art. 238.2.1     

 
 
 
 

NAGRODY: 
KONKUR

S PULA I II III IV V VI VII VIII 

LL i L  
Nagrody 
rzeczowe 

Nagrody 
rzeczowe 

Nagrody 
rzeczowe 

Floats Floats Floats Floats Floats 

P 600 200 100 100 40 40 40 40 40 

N 800 300 200 100 100 25 25 25 25 

 
     W przypadku małej liczby wpłat gotówką, organizator zastrzega sobie prawo do wypłaty nagród                           
przelewem bankowym. 
     Biuro zawodów przyjmuje płatności kartą kredytową!!! 
     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
     
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Opłaty wpisowe oraz za boksy nie będą podlegać zwrotowi w wypadku rezygnacji ze 

startów w zawodach - niezależnie od przyczyny, zgłoszonej od środy po godzinie 16-tej. 

W przypadku nie przestrzegania ww. warunków organizator może odmówić udziału w 

zawodach. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w 

trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

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

właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy. 



4. Za Każdą zmianę na liście startowej po jej wydrukowaniu będzie pobierana opłata w wysokości 

30zł (nie dotyczy skreśleń) 

5. Listy startowe będą opublikowane na stronie internetowej www.salio.eu od piątku - godz. 20.00.  

6. Noclegi: 

         

        Hotel na miejscu 

         Salio Apart Hotel – 727537537 recepcja@salio.eu 

        Pensjonat Stanisława I Aleksandry Marchwickich 601290460 

 

Hotel 500 Stryków, ul. Warszawska - Smolice 1b, 95-010 Stryków – ok. 11 km 

Dział Marketingu i Rezerwacji Grupowych 

Tel. (48) 42 719 99 50-52 

marketing.strykow@hotel500.com.pl 

a.choros@hotel500.com.pl 

i.pisarska@hotel500.com.pl 

− Pokój 1 – osobowy od 165 zł/dobę 

− Pokój 2 – osobowy od 190 zl/dobę 

 

Gminny Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Dzierżąznej, Dzierżązna 4, 95-001 

Biała – ok. 7km 

tel. 42 717-84-66, fax 42 717-80-18, e-mail:gokdzierzazna@xl.wp.pl, gokpromocja@dzierzazna.pl,  

Magdalena Grzelewska - tel. 515-280-188 

 
Pokoje w Dworku 

1) Apartament (1 szt.) - 150 zł za dobę 

2) Pokoje jednoosobowe (2 szt.) - 95  zł za dobę 

3) Pokoje czteroosobowe (2 szt.) -165  zł za dobę 

4) Pokoje pięcioosobowe (2 szt.) - 165  zł za dobę 

Domki kempingowe 

1) Domki trzyosobowe - 75 zł za dobę (10 domków) 

2) Domki pięcioosobowe - 100 zł za dobę (2 domki) 

3) Domki pięcioosobowe o podwyższonym standardzie - 125 zł za dobę (8 domków) 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ w Łodzi 20.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salio.eu/
mailto:gokpromocja@dzierzazna.pl


 

 

 

 
UPRZEJMIE PROSIMY O :  

 
Nie  PRZYWOŻENIE PSÓW  

PARKOWANIE JEDYNIE W WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, 

PRZYCZEP I SAMOCHODÓW  

NIE PALENIE NA ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH 

 

 

 

 

 

 

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) 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. 

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. 

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 w 
zawodach. 


