
Warunki organizacji z przeprowadzania przez MZHK w Krakowie w 2020r. 

Aukcja ogierów - uznawanie ogierów rasy polski koń zimnokrwisty. 

 

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 organizowane 

oceny porównawcze/ próby dzielności koni odbywać się będą na terenie obiektów, stajni 

lub ośrodków będących własnością osób fizycznych lub prawnych lub też będących w ich 

tymczasowym posiadaniu. 

2. Oceny porównawcze/próby dzielności zwane dalej zawodami odbywać się będą bez 

udziału publiczności. 

3. Celem ustalonych warunków jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 

zawodów. 

4. Uczestnicy zawodów z wyłączeniem pracowników organizatora biorą w nich udział 

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

5. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii, w jakiejkolwiek 

roli i zostaną dopuszczone do zawodów, będą robić to na własne ryzyko. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie koronawirusem 

SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach oraz za naruszenie wymienionych 

zasad. 

7. Uczestnikami zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna 

do realizacji założonego programu, w szczególności są to: właściciele koni, zawodnicy, 

trenerzy, luzacy, osoby wykonujące usługę transportu koni, osoby oficjalne- sędziowie, 

obsługa zawodów- organizatorzy, ekipa techniczna, lekarz weterynarii, obsługa 

medyczna i inni pracownicy organizatora. 

8. Ze względów bezpieczeństwa organizator wyznaczy na terenie zawodów następujące 

strefy: 

a) strefa parkingu  

b) strefa rozgrywania zawodów (dostępna wyłącznie dla sędziów, zawodników, 

luzaków, trenerów , ekipy technicznej): 

- płyta, trasa ścieżki, toru zaprzęgowego, parkuru , korytarza 

- rozprężalnia 

- loża sędziowska, biuro zawodów (dostępna dla sędziów, obsługi zwodów, szefów 

ekip) 

c) strefa stajni dostępna wyłącznie dla zawodników, luzaków, trenerów, opiekunów  

w przypadku zawodników nieletnich i osób oficjalnych sędziów 

Do wymienionych stref ma dostęp również obsługa zawodów oraz wyznaczenia 

pracownicy Organizatora. 

9. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do : 

a) zakrywania przy pomocy odzieży, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa, chyba, że 

zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów między uczestnikami zawodów. 

b) Zawodnika prezentującego lub dosiadającego konia, powożącego oraz zawodnika  

i lonżującego znajdującego się na terenie rozprężalni i placu konkursowym obowiązek 

ten nie dotyczy. 

c) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych między 

innymi w biurze zawodów, strefie rozgrywania konkursu, strefie stajni i toaletach,  

  

10. Na terenie zawodów stacjonował będzie: 



a) Personel zabezpieczenia medycznego w pojeździe karetki w bezpośrednim 

sąsiedztwie strefy rozgrywania zawodów. 

b) Lekarz weterynarii w oznakowanym pojeździe w sąsiedztwie parkuru lub trasy. 

11. Oglądanie trasy w konkursach odbywać się będzie z zachowaniem dystansu minimum 

2m . 

12. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pozostałych uczestników oraz niestosujących się do ustalonych zasad  

i wydawanych poleceń sędziów, obsługi czy organizatorów usunięty zostanie decyzją 

sędziego głównego z terenu zawodów . 

13. Niniejsze wytyczne przygotowano z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności 

w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich jego uczestników jak również w oparciu 

o opinię prawną zleconą przez PZHK w Warszawie. . 

 

Zatwierdzono 12 sierpień 2020r.     Teresa Pracuch 

                                                                                             Dyrektor MZHK w Krakowie 


