
PROPOZYCJE ZAWODÓW W POWOŻENIU 

LUDŹMIERZ 2012 
 

Ranga zawodów: Zawody Towarzyskie-D  
Miejsce: Hipodrom w Ludźmierzu, ul. Podhalańska (przy jeziorach) 

Data: 29-30.09.2012 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Typ zawodów 

Ranga zawodów: ZT-D  
Data: 29-30.09.2012 
Miejsce: Ludźmierz 

2. Organizator 
Nazwa: STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE PRO-NATI 

Adres: Ludźmierz, ul. Grel 35 
Tel: 609 098 655  
Email: kontakt@pro-nati.pl strona www: pro-nati.pl 

3. Komitet Organizacyjny 
Dyrektor Zawodów: Wojciech Ścisłowicz tel. 609 098 655 

Biuro Zawodów: Bogusława Długosz 

 

II. OSOBY OFICJALNE 

 

1. Komisja Sędziowska: 
Lp.   Imię Nazwisko   Funkcja    

1.   Maciej Jackowski   Sędzia Główny   
2.   Josef Matlon (SK)   Sędzia     
3.   Bogusława Długosz  Sędzia    

 
2. Delegat Techniczny: Josef Matlon (SK) 

3. Gospodarz Toru: Maciej Jackowski 
4. Lekarz weterynarii zawodów: Stanisław Ścierka 
 

III. WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Program zawodów: 
 Single - klasa L1 Pary - klasa L2 Kuce – pary 

klasa L2 

Data / godz. Data / godz. Data / godz. 

Otwarcie stajni 28.09.2012 28.09.2012 28.09.2012 

Zebranie techniczne 29.09 – g.10.00 29.09 – g.10.00 29.09 – g.10.00 

Próba ujeżdżeniowa 29.09 – g.12.00 29.09 – g.12.00 29.09 – g.12.00 

Próba zręczności 29.09 – g.15.00 29.09 – g.15.00 29.09 – g.15.00 

Zebranie techniczne – 
maraton 

29.09 – g.18.00 29.09 – g.18.00 29.09 – g.18.00 

Próba terenowa 30.09 – g.12.00 30.09 – g.12.00 30.09 – g.12.00 

Pokazy – zręczność 
„czwórki” 

30.09 – g.15.00 



Pokazy – konkurs 
szybkości „równoległy” 

30.09 – g.16.00 

Ceremonia dekoracji 30.09 – g.17.00 

 

2. Próba Ujeżdżenia  
Klasa konkursu: Program ujeżdżenia: 

Kl. L1, L2 zaawansowani Program ujeżdzenia nr. 3 

Kl. L1, L2 amatorzy Program ujeżdżenia nr. 1 w załączeniu na www.pro-nati.pl 

Kl. L2 – kuce Program MPMK dla koni 4 letnich 

  

 

3. Próba terenowa – szczegółowe dane zostaną podane na 
odprawie 

Odcinki Dystans Chody 
Szybkość 

km/h 

Liczba 

przeszkód 

Liczba 

bramek w 

przeszkodzie 

 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 

A   dowolny 13  - - - - 

D   stęp 6  - - - - 

E   dowolny 13  5 5 max 6 
max 

6 

 

4. Próba zręczności – szczegółowe dane zostaną podane na 

odprawie 

Liczba 

przeszkód 

Maksymalne 

tempo m/min 

Rozstaw 

przeszkód 

Liczba przeszkód 

wieloczłonowych 

Liczba bramek 

w przeszkodzie 

wieloczłonowej 

L-1,2 
L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 

L2-

kuce 
L-1,2 L2-kuce L-1,2 L2-kuce 

14-
16 

14-
16 

220  +40 +40 1 1 3 3 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wstępne  Data: 21.09.2012 

Zgłoszenia ostateczne  Data: 26.09.2012 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: kontakt@pro-nati.pl 
 

2. Warunki finansowe: 
Boksy stajnia (3x3) - opłata za zawody 120 zł 

Boksy przenośne (2,5x 2,5) hipodrom  - bez opłat ! 

Stanowiska hipodrom – bez opłat ! 
 

Wpisowe: 
Klasa Opłata (PLN) 

L1, L2 50 zł 

L2-kuce 50 zł 

Podłączenie do prądu 50 zł 

 
Opłaty będą uiszczane na miejscu przed zawodami. 
Pasza i siano: własne      



Podłączenie samochodu do prądu organizator: zapewnia.   

3. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Pensjonat Zofiówka Pyzówka – kontakt przez Organizatora. 

 

Wyżywienie: na koszt zawodników    
 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia 28.09.2012 
 

V. NAGRODY  
Minimalna liczba nagród pieniężnych: 
 

Liczba startujących  liczba nagród 
1 – 4     2 
5 – 8     3 

9 – 12    4 
13 – 16    5 

 
Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) oraz nagrody rzeczowe. 

 

VI. INNE 
 

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

zawodów. 
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 

i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
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 na czas udziału w zawodach. 

 
2. Sprawy weterynaryjne 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.  

  
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI 

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. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


