
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH W PARAUJEŻDŻENIU  
18 – 20 maja 2018 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
1. Organizator: Stadnina Koni Ochaby Wielkie,  
43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16; tel. 33 853 37 76, e-mail: biuro@stadninaochaby.pl  
 

2. Miejsce zawodów: Stadnina Koni Ochaby Wielkie, 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16 
 

3. Termin zawodów: 18-20.05.2018 
 

4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 13.05.2018. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez platformę zgłoszeniową 
www.zawodykonne.com  
 

5. Komitet organizacyjny:  
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Piotr Czakański 
Dyrektor zawodów: Daniel Karpiński 
Obsługa komputerowa: Jacek Ryczywolski 
Komisja sędziowska: 
Sędzia główny: Sławomir Pietrzak 
Sędzia PZJ: Łukasz Dziarmaga, 
Członkowie: Izabela Popławska-Szostak, Ewa Zaręba 
Komisarz: Tadeusz Wajs, 
Asystent komisarza: Anna-Maria Zielańska 
Sprawy weterynaryjne: 
Powiatowy lekarz weterynarii: lek. wet. Łukasz Ciupek tel. 33 852 06 26 
Lekarz weterynarii zawodów: Aleksandra Matusz-Łukawska tel. 697 515 729 
 

6. Warunki techniczne: 
- Czworobok konkursowy 20x60m,  
- Rozprężalnia w hali, 30x70m, oznaczona, 

 

7. Stajnie będą gotowe od 17.05.2018 r. od godziny 1000 Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po 
uzgodnieniu z organizatorem – dodatkowy dzień pobytu 50 zł. Konieczne żłoby do paszy, pasza własna, również 
siano. Istnieje możliwość dokupienia ściółki: trociny (po wcześniejszym zgłoszeniu) 50zł za balot, słoma 10zł kostka. 
 

8.1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny paraujeżdżenia oraz 
pozostałymi przepisami PZJ.  
8.2. Zawodnicy startują na własnych koniach. Wszystkich obowiązują numery startowe dla koni . Na jednym koniu 
może startować więcej niż jeden zawodnik –zgodnie z regulaminem dyscypliny.  W przypadku dzielenia koni -należy 
pamiętać o zmianie numeru wraz ze zmianą zawodnika. Limity dziennego startu koni zgodnie z regulaminem 
dyscypliny.  
8.3. Minimalny wiek koni zgodnie z wymogami dyscypliny. Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z wymogami 
dyscypliny: 
Zawodnicy: Ważne badania lekarskie sportowe, karta klasyfikacyjna lub ksero protokołu klasyfikacyjnego.  

Zawodników niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców lub opiekunów na start w zawodach.  
Konie: Paszport PZJ lub PZHK z aktualnymi szczepieniami ochronnymi.  
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:  
szczepienie podstawowe:  
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień  
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia  
szczepienia przypominające:  
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): żadne szczepienie 
przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem na zawody. 

mailto:biuro@stadninaochaby.pl
http://www.zawodykonne.com/


 

9. Opłaty:  
Wpisowe płatne na konto przy zgłoszeniu ostatecznym  
9.1. Wpisowe – Zawody Ogólnopolskie w Paraujeżdżeniu – 270 zł za rundę, lub 100 zł za konkurs.  
9.2. Opłata za boks 270 zł za boks ze słomą za całe zawody. Trociny 50 zł za balik. 
9.3. Podłączenie do prądu 100zł za całe zawody  
9.4. Noclegi – rekomendujemy noclegi nieopodal Stadniny Koni Ochaby: 
- Dwór Dębowiec, Dębowiec k. Skoczowa, tel. 33 858 85 85, recepcja@dwordebowiec.pl  
- Willa Słoneczna w Dębowcu, tel. 698 469 722, biuro@willasloneczna.pl  
9.5. Wyżywienie – przez cały okres trwania zawodów na miejscu będzie dostępny catering; 
 

Nasze konto: 13 8448 0004 0035 9922 2000 0001 
Stadnina Koni Ochaby Wielkie, 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16 
 

10. Informacje ogólne:  
10.1. Przez cały okres trwania zawodów na terenie obecna będzie karetka pogotowia oraz lekarz weterynarii. 
10.2. Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej do godziny 9 rano w piątek.  
10.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni 
jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, przed, w trakcie i po zakończeniu 
zawodów. 
10.4. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za 
zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 
10.5. Organizator będzie egzekwował prawnie roszczenia finansowe wobec zawodników, którzy nie wniosą opłaty 
za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń.  
10.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 
 

11. Program Zawodów: 
 

Piątek, 18.05.2018, godz. 08:00* 
Konkurs nr 1 - Program Międzynarodowy Drużynowy , poziomy I, II, III, IV, V 
Sobota, 19.05.2018, godz. 08:00* 
Konkurs nr 2 - Program Międzynarodowy Mistrzowski, poziomy I, II, III, IV, V 
Niedziela, 20.05.2018, godz. 8:00* 
Konkurs nr 3 - Program Dowolny z muzyką, poziomy I, II, III, IV, V 
 

*Godziny konkursów mogą ulec zmianie. 
 

12. Nagrody:  
Organizator zapewnia wstęgi flot’s i puchary dla uczestników. 
 
Kodeks postępowania z koniem 
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką 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. 
1.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. 
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 medycznej. 
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 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. 
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 

Propozycje zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki 
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