
 
DRIVING CUP 2016/2017 

I ELIMINACJA 
Bogusławice 19-20.11.2016 r. 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE: 
Typ zawodów: towarzyskie 
Kategoria wiekowa: seniorzy, młodzi powożący, juniorzy, dzieci 
Data zawodów: 19-20.11.2016 r. 
 
2. ORGANIZATOR i KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Nazwa: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda 
Komitet organizacyjny: Jacek Ostrowski 
 
3. OSOBY OFICJALNE: 

 Sędzia główny: Jacek Kwiatkowski 
 Gospodarz toru/ Komisarz: Paweł Konarski 
 Biuro zawodów: Małgorzata i Bartłomiej Ostalak  

 
4. MIEJSCE ZAWODÓW: Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. 
                                           Bogusławice 58, 97-320 Wolbórz 
 
5. UCZESTNICY: zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ, OZJ lub amatorzy. 
Uczestników obowiązuje: 
aktualne badanie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna aktualna zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych. 
Dla wyrównania szans wszystkich uczestników zawodów organizatorzy 
postanowili: 
do wyniku próby ujeżdżenia zawodnika, który w swojej dotychczasowej 
karierze zdobył medal MP (w każdej kategorii wiekowej) będzie doliczone 
10 pkt. (nie dotyczy MP Amatorów) 



zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 
6.02.2013 r. dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w 
jeździectwie. 
sprawy nieokreślone regulaminem warunkuje Regulamin Powożenia 2015 
oraz Przepisy Dyscypliny Powożenia. 
 
6. PROGRAM ZAWODÓW: 
19.11.2016 r. (sobota) 
godz. 10:00 Rejestracja zawodników – odprawa techniczna 
godz. 12:00 Konkurs ujeżdżenia. Program (w towarzyszącym załączniku) 
może być czytany. 
Uczestnicy, którzy ukończą konkurs ujeżdżenia i zdadzą egzamin teoretyczny 
otrzymają Brązową Odznakę Powożenia PZJ. Egzamin praktyczny, 
a następnie teoretyczny na Brązową Odznakę w Powożeniu PZJ dla osób nie 
biorących udziału w zawodach odbędzie się bezpośrednio po konkursie 
ujeżdżenia. 
godz. 18:00 oglądanie trasy konkursu ZRĘCZNOŚCI 
20.11.2016 r. (niedziela) 
godz. 8:00 Oglądanie trasy konkursu zręczności.  
godz. 10:30 Konkurs zręczności powożenia – dwunawrotowy dokładności 
Liczy się czas (norma) plus 3 pkt. za zrzutkę. Na placu z keglami będą 
rozstawione 2 przeszkody maratonowe. W pierwszym nawrocie zawodnik 
pokonuje przeszkody maratonowe z keglami w oznaczonej kolejności . 
W drugim nawrocie pokonuje tę samą trasę. Rozstawienie kegli  oraz układ 
przeszkód terenowych jest taki sam w obydwu nawrotach. 
Ok. godz. 13:00 ceremonia dekoracji uczestników 
 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.11.2016 r. na adres mailowy: 
stado@stadoboguslawice.com.pl 
Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia sms-em na numer 
695 941 762. 
Prosimy podać dane zawodnika, koni, klubu lub stajni oraz kat, 
w której się startuje. 
Warunki finansowe: 
Boks o wymiarach 3x3 – 150 PLN 
Wpisowe pierwszy zaprzęg– 200 PLN, 
każdy kolejny zaprzęg zawodnika wpisowe 100 PLN 
Podłączenie do prądu za całe zawody – 50-100 PLN w zależności od wielkości 
koniowodu 
Opłata za egzamin z własnym koniem-120 PLN 
Opłata za egzamin z wypożyczeniem konia – 200 PLN 
Przedpłata na boksy w wysokości 150 PLN prosimy wpłacić do dnia 
15.11.2016 r. na konto Stowarzyszenia Jeździeckiego Napoleońska Zagroda 
ALIOR BANK 03 2490 0005 0000 4500 4416 4424. 
Siano i słoma w zakresie organizatora. 
Zakwaterowanie i wyżywienie 



Pensjonat Stada Ogierów w Bogusławicach 
tel. 44 616 46 05 
rezerwacje proszę wysyłać na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl 
Stajnie zostaną udostępnione od dnia 18.11.2016 r. od godziny 15:00. 
 
8. NAGRODY 
Dla zwycięzców puchary. Dla wszystkich uczestników flots. 

Nagrody rzeczowe 
PULA NAGRÓD RZECZOWYCH W FINALE CYKLU DRIVING CUP 2016/2017  
WYNOSI 15 000,00 PLN. 
 
9. WARUNKI TECHNICZNE: 
Próba ujeżdżenia program: (patrz dodatkowy załącznik) 

Próba zręczności z elementami próby terenowej – obowiązują bryczki 
maratonowe (dopuszczalne ogumienie pneumatyczne) 
W próbie ujeżdżenia możliwy jest start bryczką maratonową. Ogumienie 
pneumatyczne dozwolone. 
Dopuszcza się możliwość czytania programu ujeżdżenia podczas 
przejazdu 
Stroje dopasowane do rodzaju zaprzęgu; zawodnika i luzaka obowiązuje 
nakrycie głowy i rękawiczki. W konkursie zręczności zawodnika i luzaka 
obowiązują kaski. 
W konkursie ujeżdżenia obowiązuje strój stosowny do pojazdu. Jeśli 
zawodnik jedzie bryczką maratonową to powinien występować w 
ubiorze sportowym !!! 
Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów cztero…, paro… i jednokonnych, koni 
i kuców 
Tytuł zwycięzcy przyznany będzie za łączną klasyfikację dwóch prób. 

Zawodnik może wystartować maksymalnie trzema zaprzęgami (dwa w 
jednej klasie), przy czym do klasyfikacji zaliczany będzie wynik zaprzęgu 
wskazanego na odprawie technicznej. Wskazanym zaprzęgiem zawodnik 
startuje jako pierwszym. 
Konie obowiązuje Paszport Hodowlany z aktualnymi szczepieniami 
przeciw grypie. Wiek koni – minimum 4 lata. 
Proponujemy zabrać ze sobą derki dla koni. 
 
 
10. INNE 
Ograniczenie odpowiedzialności 
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 
zawodów. Komitet organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności w razie 
wypadków i zachowań 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. 
 
11.Sprawy weterynaryjne 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący 
schemat szczepień: 
a.) szczepienie podstawowe: 
- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-ego dnia i nie później niż 92 
dnia od pierwszego szczepienia 
b.) 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 
W sobotę (19.11.2016) wieczorem (ok. godz. 19.00) zapraszamy do pałacu 
w Stadzie Ogierów w Bogusławicach na poczęstunek dla uczestników. 
Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź dnia 19.10.2016 r. 
 
 
 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
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. 
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 staranna 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.PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


