
    
 

 

Kawaleryjskie Święto Konia 

Zawody Regionalne w ujeżdżeniu 

oraz zawody towarzyskie w skokach i ujeżdżeniu 

24-25 maja 2013 

 

1. Organizator:  KJ Amber Horse, Narantal Sp. z o.o. 

2. Termin zawodów: 24-25 maja 2013  

3. Miejsce zawodów: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 116 

4. Warunki uczestnictwa: 

a. Plac konkursowy: podłoże piaszczyste, czworobok 20x60, parkur 40x65 

b. Rozprężalnia: podłoże piaszczyste, dla konkursów skokowych na krytej ujeżdżalni 

c. Uczestnicy: zawodnicy i konie OZJ lub PZJ oraz osoby i konie bez licencji w konkursach 

towarzyskich (open) 

d. Zgłoszenia do zawodów: do dnia 23 maja (czwartek) do godziny 18tej1  

   na adres mailowy amberhorse@o2.pl 

5. Osoby oficjalne: Sędzia Główny: Elżbieta Wnuk 

Delegat WMZJ: Ewa Łobos 

Sędziowie: Magdalena Jarmuła, Anna Sępolińska 

Komisarz zawodów: Sebastian Widalski 

Lekarz weterynarii: Rafał Stachurski 

6. Warunki rozgrywania zawodów: 

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Osoby bez licencji (nie zarejestrowane), w konkursach 

„open”, obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób 

niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku koni w konkursach otwartych 

wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy 

zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na minimum godzinę przed 

rozpoczęciem konkursu. 

Podczas zawodów na terenie obecny będzie lekarz oraz wóz ratowniczy z obsługą. 

7. Opłaty: 

- wpisowe:  30zł za jeden start w konkursach skoków i ujeżdżenia 

  20zł za jeden start w konkursie pony games 

8. Nagrody: 

Floo dla każdego uczestnika, puchary, nagrody rzeczowe o łącznej wartości min. 2000zł. 

9. Program zawodów: 

  

                                                           
1 Ze względu na bogaty program pokazów i atrakcji dla publiczności organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenie liczby zawodników w 
przypadku dużej liczby zgłoszeń. Decyduje data zgłoszenia. 

amberhorse@o2.pl


    
 

Piątek 24 maja 2013, rozpoczęcie o godzinie 18:00 

Konkurs nr 1, klasy P-1 

Konkurs nr 2, klasy N-1 

Konkurs nr 3, klasy C-4 

Konkurs nr 4, klasy P-3 

Konkurs nr 5, klasy N-2 

Konkurs nr 6, klasy C-5 

Sobota 25 maja 2013, rozpoczęcie o godzinie 8:00 

Konkurs nr 5, klasa P-1 

Konkurs nr 6, klasy P-3 

Konkurs nr 7, klasy N-1 

Konkurs nr 8, klasy N-2 

Konkurs nr 9, klasy C-4 

Konkurs nr 10, klasy C-5 

Konkurs nr 11, klasy L-1 – open 

Dodatkowo rozegrane zostaną konkursy towarzyskie: 

Konkurs zręcznościowy dla dzieci na kucach – pony games, mini LL – dokładności, wys. 50cm, midi LL – 

dokładności, wys. 65cm, LL – dwufazowy, wys. 80cm, L – dwufazowy, wys. 100cm 

oraz konkurs P – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. 110cm 

 

10. Informacje dodatkowe: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie 

zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 

Catering – na terenie zawodów. 

Zawody stanowią cześć imprezy o nazwie „Kawaleryjskie Święto Konia”. W programie m.in.: 

- Pokaz władania szablą Polską  

- Kadryl w damskim siodle  

- Historia Jazdy Polskiej  

- Pojedynki szlacheckie  

- Konkurs kawaleryjski  

- Dżygitówka  

Ponadto: specjały kuchni łemkowskiej, liczne degustacje, wystawy historycznego sprzętu jeździeckiego, 

uzbrojenia i strojów szlacheckich, wystawy fotografii, liczne dodatkowe atrakcje i konkursy. 

W związku z powyższym prosimy uwzględnić elastyczność czasu rozpoczęcia konkursów i to, że nie 

dysponujemy boksami. Zalecamy zabrać ze sobą dobry nastrój! 

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. 


