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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Typ zawodów

Ranga zawodów
Kategoria wiekowa

ata : 12-14.09.2014
iejsce: 

2. Organizator

Nazwa: 
Adres: 
Tel:  
Email: zawody@sportykone.pl

3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów:
Biuro Zawodów
Kontakt:  
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OKREŚLONE SĄ ODRĘBNYMI PROPOZYCJAMI OPUBLIKOWANYMI NA STRONACH 
INTERENTOWYCH PZHK I PZJ

II. OSOBY OFICJALNE

1. Komisja Sędziowska:

Lp. 

1. 

2. 

3. 

2. Delegat Techniczny
 
 

3. Gospodarz
 
 

4. Szef Komisarzy
Komisarze

5. Delegat weterynaryjny
 
 

6. Lekarz weterynarii zawodów

I. INFORMACJE OGÓLNE

Typ zawodów 

Ranga zawodów:  Zawody Krajowe w Powozeniu
Kategoria wiekowa: 

14.09.2014 
Kwieki 

Organizator 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych
Sienica 22
502 642 869

zawody@sportykone.pl

3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów: 
Biuro Zawodów: Małgorzata Zdunek

  604 702 430, 502 642 869
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II. OSOBY OFICJALNE

Komisja Sędziowska:

 Imię 

Tomasz

Witold 

Piotr  

Delegat Techniczny

Gospodarz Toru

Szef Komisarzy
Komisarze:  Magdalena Helon

 

Delegat weterynaryjny

Lekarz weterynarii zawodów

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zawody Krajowe w Powozeniu
 S,M,J 

 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych
Sienica 22 
02 642 869  

zawody@sportykone.pl 

3. Komitet Organizacyjny: 

 Jarosław Rolbiecki
Małgorzata Zdunek
604 702 430, 502 642 869
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II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z 

Komisja Sędziowska: 

 

Tomasz 

itold  

 

Delegat Techniczny:   Witold Bogacz

Toru:  

Szef Komisarzy: Małgorzata Kasińska
Magdalena Helon

Delegat weterynaryjny

Lekarz weterynarii zawodów
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Jarosław Rolbiecki
Małgorzata Zdunek 
604 702 430, 502 642 869
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(zgodnie z Regulaminem Powożenia 201
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Helon 

Witold Bogacz

 Tadeusz Kodź

Małgorzata Kasińska
Magdalena Helon 

:  Zdzisław Peczyński

Lekarz weterynarii zawodów: Lech Januszewski
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 Fax:  
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604 702 430, 502 642 869 
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III WARUNKI TECHNICZNE
 

1.

      

 

Otwarcie stajni

Zebranie techniczne

Przegląd Weterynaryjny

Próba Ujeżdżenia

Próba terenowa

Próba zręczności

 
 
 

2.
 

Klasa 
konkursu
L1/L2/L4
N1
N2
C1
C2
 
 
 

3.

dcinki

III WARUNKI TECHNICZNE

1. Program zawodów:
          

              

Otwarcie stajni

Zebranie techniczne

Przegląd Weterynaryjny

Próba Ujeżdżenia

Próba terenowa

Próba zręczności

2. Próba Ujeżdżenia

Klasa  
konkursu 
L1/L2/L4 
N1 
N2 
C1 
C2 

3. Próba terenowa
 

dcinki 

 L

A 
3,8
6km

B 
3,5
5km

 
 
 
 
 

 
 

III WARUNKI TECHNICZNE

Program zawodów:
             

Otwarcie stajni     

Zebranie techniczne

Przegląd Weterynaryjny

Próba Ujeżdżenia   

Próba terenowa    

Próba zręczności    

Próba Ujeżdżenia

 
Program 
Ujeżdżenia
MPMK
MPMK
nr 6 A
nr 9
nr 8B

Próba terenowa

Dystans

L N 

3,8-
6km 

4,8
9km

3,5-
5km 

4-6km

III WARUNKI TECHNICZNE

Program zawodów:  

 

Zebranie techniczne      

Przegląd Weterynaryjny  

   

 

   

Próba Ujeżdżenia (zgodnie z 

Program 
Ujeżdżenia
MPMK-4letnie
MPMK-5 letnie
nr 6 A 
nr 9 
nr 8B 

Próba terenowa ( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Dystans 

 C 

4,8-
9km 

5,8-
9km 

6km 
5-

7,5km
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III WARUNKI TECHNICZNE 

KLASA

Data/godz.
10.09.2014

8:00

11.09.2014

18:00

    

12.09.14

10:00

13.09.14

10:00

14.09.14

10:00

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Ujeżdżenia 
4letnie 
5 letnie 

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Chody 

L N C

 
dowolny

7,5km 
dowolny
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KLASA L KLASA

Data/godz. Data/godz.
10.09.2014 

8:00 
10.09.2014

11.09.2014 

18:00 

11.09.2014

   

12.09.14 

10:00 

12.09.14

13.09.14 

10:00 

13.09.14

14.09.14 

10:00 

14.09.14

Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

 
Szybkość

C L 

dowolny 
Max12 

Min 
10 

dowolny 13 
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KLASA N 

Data/godz. 
10.09.2014 

8:0 

11.09.2014 

18:00 

      

12.09.14 

10:00 

13.09.14 

10:00 

14.09.14 

10:00 

Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Szybkość 
km/h 

N 

Max12 
Min10 

Max13

13 

 KLASA

 Data/godz.
 10.09.2014

8:0

 11.09.2014

18:00

    

12.09.14

10:00

13.09.14

10:00

14.09.14

10:00

Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Liczba 
przeszkód

C L 
Max13 

Min 
11 

 

14 
3-
5 

KLASA C 
OTWARTA L

Data/godz. Data/godz.
10.09.2014 

8:0 
10.0

11.09.2014 

18:00 

11.09.2014

   

12.09.14 

10:00 

13.09.14 

10:00 

14.09.14 

10:00 

Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-4) 

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-7) 

Liczba 
przeszkód 

przeszkodzie

N C 

  

4-6 
6-
8 

KLASA 
OTWARTA L
Data/godz.
10.09.2014

8:0 

11.09.2014

18:00 

      

12.09.14 

10:00 

13.09.14 

10:00 

14.09.14 

10:00 

Liczba 
bramek w 

przeszkodzie

L N C

  

Max 6 

 
OTWARTA L 
Data/godz. 

9.2014 

11.09.2014 

 

 

 

Liczba 
bramek w 

przeszkodzie 

C 

 

 



 

 

 

4.
 

przeszkód

L 

1
4 
– 
1
6 

 
 
IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 

1. Zgodnie z 
2. Polski Związek Jeździecki 
niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 
sportów
 

2. Zgłoszenia
 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 
 
 

3. Warunki finansowe:
  

Boksy o wymiarach 
 

Wpisowe

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
 

Przedpłata
01.09.2014
 
 

4. Próba zręczności

Liczba 
przeszkód 

 N C 

 
 

 

 
1
6 
-
1
9 
 

Ma
x 
20 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

1. Zgodnie z 
2. Polski Związek Jeździecki 
niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 
sportów jeździeckich

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia wstępne 

Zgłoszenia imienne 

Zgłoszenia ostateczne 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 

3. Warunki finansowe:

Boksy o wymiarach 

Wpisowe:

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

Przedpłata
01.09.2014

Klasa 
L 
N 
C 
Prąd konowóz/bus

Próba zręczności

L 
czwórki 

200; 
pary 

 single 
220,   

kuce 230 
Dzieci 
200; 
para-

powożeni
e 200 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

1. Zgodnie z  Przepisami
2. Polski Związek Jeździecki 
niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

jeździeckich

2. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wstępne 

Zgłoszenia imienne 

Zgłoszenia ostateczne 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 

3. Warunki finansowe:

Boksy o wymiarach 

: 

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

Przedpłata na  boksy/wpisowe
01.09.2014 

 

Prąd konowóz/bus

Próba zręczności  (zgodnie z Reg

Maksymalne
tempo m/min

N 
czwórki 

 
220,   

kuce 230 

powożeni

czwórki 
220; 
 pary 

,i single  
230; 

kuce 240
Dzieci
210; 
Para-

powożeni
e 200

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

ami Ogólny
2. Polski Związek Jeździecki 
niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

jeździeckich   

Zgłoszenia wstępne  

Zgłoszenia imienne  

Zgłoszenia ostateczne  

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 

3. Warunki finansowe: 

Boksy o wymiarach 3x3 - opłata za boks

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

boksy/wpisowe

Opłata (PLN)
150 
200 
250 

Prąd konowóz/bus 150/75

POWOŻENIE 2014

(zgodnie z Reg

Maksymalne 
tempo m/min 

C 
czwórki 

 
 

,i single  
 

kuce 240 
Dzieci 

 

powożeni
e 200 

Czwórki 
230;
Pary

 i single 
250;

kuce 260
Dzieci 
220

Para
powożeni

e 210

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

Ogólnymi PZJ oraz Art. 5 p. 1
2. Polski Związek Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 
niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

Data: 

Data: 

Data :

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: zawody@sportykonne.pl

opłata za boks

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

boksy/wpisowe wysokości  

Opłata (PLN)
 
 
 

150/75 

POWOŻENIE 2014

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Rozstaw
przeszkód

 L 
Czwórki 

230; 
Pary 

i single 
250; 

kuce 260 
Dzieci 
220 

Para-
powożeni

e 210 

+4
0 

PZJ oraz Art. 5 p. 1
rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 

niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

Data: 26.08.2014

Data: 26.08.2014

:01.09.2014

zawody@sportykonne.pl

opłata za boks 250 zł

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

wysokości  250 PLN

Opłata (PLN) 

POWOŻENIE 2014 

ulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Rozstaw 
przeszkód 

N C 

+3
0 

+2
0 

PZJ oraz Art. 5 p. 1-2  Regulaminu 
rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 

niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

26.08.2014 

26.08.2014 

01.09.2014 

zawody@sportykonne.pl

250 zł 

 
 
 
 
 
 

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia

PLN zostanie zapłacona do dnia 

ulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Liczba
przeszkód 

wieloczłonowyc
h 

L N 

1 2 

Regulaminu 
rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 

niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

zawody@sportykonne.pl 

opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia 

zostanie zapłacona do dnia 

ulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-7)

Liczba 
przeszkód 

wieloczłonowyc
 

przeszkodzie 
wieloczłonow

 C L

 3 3

Regulaminu Powożenia.
rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 

niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

zostanie zapłacona do dnia 

) 

Liczba 
bramek 

w 
przeszkodzie 
wieloczłonow

ej 

L N C

3 4 4

Powożenia. 
rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza 

niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawnianie 

zostanie zapłacona do dnia 

 

przeszkodzie 
wieloczłonow

C 

4 



 

 

 

 

 

Pasza i siano  
 

Podłączenie samochodu do prądu 
 
4. Zakwaterowanie i  wyżywienie. 
 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  
Lista 
Zakwaterowanie na miejscu:502642869
Zajazd u Bodzia 523986297
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)
Hotel Piast Chojn
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)
 

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne.
 

V. NAGRODY
Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4

 
Miejsce
I 
II 
III
IV

V 

SUMA
 

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 
 

VI. INNE
 
1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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.
 

 Nazwa Banku:

Adres odbiorcy:

Kod pocz.odbiorcy:

Nazwa Odbiorcy:

Numer konta:

Pasza i siano  

Podłączenie samochodu do prądu 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie. 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  
Lista hoteli:
Zakwaterowanie na miejscu:502642869
Zajazd u Bodzia 523986297
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)
Hotel Piast Chojn
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne.

V. NAGRODY
Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4

Miejsce klas
 puchary+nagrody
 puchary+nagrody

III puchary+nag
IV nagrody 

rzeczowe
 nagrody 

rzeczowe
SUMA  

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

VI. INNE 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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.

Nazwa Banku: PKO BP SA Oddział I Chojnice

Adres odbiorcy:Sienica 22

Kod pocz.odbiorcy:

Nazwa Odbiorcy: 

Numer konta: 

Pasza i siano  własne 

Podłączenie samochodu do prądu 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie. 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  
hoteli: 

Zakwaterowanie na miejscu:502642869
Zajazd u Bodzia 523986297
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)
Hotel Piast Chojnice, tel. 52 3977506 (30 km)
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne.

V. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1
Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4

klasa L1/L2
puchary+nagrody
puchary+nagrody
puchary+nag
nagrody 
rzeczowe 
nagrody 
rzeczowe 
      

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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.

PKO BP SA Oddział I Chojnice

Sienica 22 

Kod pocz.odbiorcy: 89-642 Rytel

 Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

10 1020 1491 0000 4602 007

własne  na koszt KO 

Podłączenie samochodu do prądu 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie. 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  

Zakwaterowanie na miejscu:502642869
Zajazd u Bodzia 523986297 
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)

ice, tel. 52 3977506 (30 km)
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne.

(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1
Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4

L1/L2   klas
puchary+nagrody puchary+nagrody
puchary+nagrody puchary+nagrody
puchary+nagrody puchary+nagrody

 

 

 

 

 

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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.

POWOŻENIE 2014

PKO BP SA Oddział I Chojnice

642 Rytel 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

10 1020 1491 0000 4602 007

na koszt KO  

Podłączenie samochodu do prądu organizator :

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie.  

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  10.09.2014

Zakwaterowanie na miejscu:502642869 

Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km) 
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)

ice, tel. 52 3977506 (30 km)
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne.

(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1
Regulaminem powożenia Art. 10 p.2.4) 

klasa N1/N2
puchary+nagrody
puchary+nagrody
puchary+nagrody
      

      

      

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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.

POWOŻENIE 2014

PKO BP SA Oddział I Chojnice 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

10 1020 1491 0000 4602 007

 

organizator : 

10.09.2014 

 

 
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km) 
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km) 
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km) 

ice, tel. 52 3977506 (30 km) 
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km) 
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)

Na miejscu będą czynne punkty gastronomiczne. 

(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1

N1/N2 
puchary+nagrody 
puchary+nagrody 
puchary+nagrody 

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) – wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzież
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 odp
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. 

POWOŻENIE 2014 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

10 1020 1491 0000 4602 0070 4932

zapewnia 

 

Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km) 

(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1-

klasa C1 
500 
400 
300 
200 

100 

1500 

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

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 odp
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

0 4932 

zapewnia   

 

-10, art. 37 p.1

 klasa C2
750 
550 
450 
300 

200 

2250 

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

e 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 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych

nie zapewnia 

10, art. 37 p.1-5 oraz 

C2 klasa
puchary+nagrody
puchary+nagrody
puchary+nagrody
nagrody 
rzeczowe
nagrody 
rzeczowe
      

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii.  

e 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, 

owiadają osobiście za 
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych 

nie zapewnia  

oraz 

a Otwarta L
puchary+nagrody
puchary+nagrody
puchary+nagrody
nagrody 
rzeczowe 
nagrody 
rzeczowe 

 

wstęgami honorowymi powinno być 

e 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, 

owiadają osobiście za 
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 

Otwarta L 
puchary+nagrody 
puchary+nagrody 
puchary+nagrody 

e 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, 

owiadają osobiście za 
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich 
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 



 

 

 

2. Sprawy weterynaryjne
 

Szczepienia oc
a. szczepienie podstawowe:

b. 

  
Lp

1.

2.

3.

 

I. 
 

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
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 
chiru
nadużywania pomocy medycznej.
 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 
właś
ewentualnie eutanazji.
 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów wsp

2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia oc
a. szczepienie podstawowe:

• pierwsze szczepienie 
• drugie szczepienie 

pierwszego szczepienia.
 szczepienie przypominające:

• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji);

• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
przybyciem na zawody. 

Lp 

1. Powiatowy lekarz wet.
2. Delegat wet. PZJ
3. Lekarz wet. zawodów

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
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, 
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 wsp

2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:

pierwsze szczepienie 
drugie szczepienie 
pierwszego szczepienia.

szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji); 
żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
przybyciem na zawody. 

funkcja
Powiatowy lekarz wet.

Delegat wet. PZJ
Lekarz wet. zawodów

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
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 

rgicznych 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, 
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 

ciwej 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 wsp

2. Sprawy weterynaryjne 

hronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe: 

pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21
pierwszego szczepienia. 

szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
przybyciem na zawody.  

funkcja 
Powiatowy lekarz wet.

Delegat wet. PZJ 
Lekarz wet. zawodów

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 kon
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. 
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 

rgicznych 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, 
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 

ciwej 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 wsp

POWOŻENIE 2014

 

hronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

w dniu rozpoczęcia szczepień
nie wcześniej niż 21
 

szczepienie przypominające: 
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
 

Imię i nazwisko
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