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Towarzyskie GRAND PRIX POLSKI na Kucach 

 

 

 
OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA 

MORAWA, 08-10.09.2017r. 

 

I . Informacje Ogólne : 

1. Zawody:  Towarzyskie GRAND PRIX POLSKI na Kucach 

 

 
Miejsce rozgrywania zawodów: Morawa k/Strzegomia 

Data: 08-10.09.2017r. 

 

 
2. Organizator: 

Nazwa: LKS STRAGONA STRZEGOM 

     Adres: Morawa 36 

Kod pocztowy: 58-150 Strzegom 

Telefon: 74 8554042 Fax : 74 8554042 

Email : office@stragona.pl 

Internet: www.stragona.pl 
 
 

2. Komitet  Organizacyjny 

Przewodniczący: Marcin Konarski 

Dyrektor Zawodów: Marcin Konarski 

Biuro Zawodów: Roksana Kłos 

Rzecznik Prasowy: Marta Wójcik 

Dyrektor Techniczny:  

Szef Stajni: Jarosław Obidowski 

 
 

3. Dane kontaktowe na miejscu zawodów 

Adres: 58-150 Strzegom, Morawa 36 

Tel.: 74 8554042 

mailto:office@stragona.pl
http://www.stragona.pl/


II. Osoby Oficjalne (zgodnie z Przepisami o Sędziach wyd. 5, art.14 p.3): 

2.1. Komisja Sędziowska:  

Przewodniczący: Justyna Olszak  

Członkowie: Anna Augustynska, Barbara Galuba 

2.2. Komisarz: Krzysztof Ksztoń 

 
2.3. Gospodarz Toru: Szymon Tarant 

2.4. Lekarz weterynarii zawodów: Michał Kornaszewski 

 

 
 

III. Warunki techniczne 

4.1. Plac konkursowy - piaskowy kwarcowy 80x40 

4.2. Rozprężalnia - piaskowa kwarcowa 30 x 40 

 

 
IV. Oferowane świadczenia: 

5.1 Wyżywienie – na terenie zawodów 

5.2 Stajnie boksowe: - organizator oferuje boksy angielskie 

 

 
VI. Zgłoszenia i Opłaty: 

6.1. Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń ostatecznych: 04.09.2017r. 

Organizator przyjmuje zgłoszenia za pomocą panelu zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.Stragona.pl 
 

W sezonie 2016 będzie też możliwość zgłoszeń emailem na adres entries@stragona.pl . 

Zgłoszenia wysłane nie poprzez panel zgłoszeniowy a drogą mailową będą obciążone 

dodatkową opłata wynoszącą 100 zł od konia. 

 
6.2. Opłaty: 

Opłata organizacyjna: 380zł od jednego konia 

Opłaty należy dokonać na konto : 

Nazwa Banku: WBK BZ Strzegom 

Adres odbiorcy: LKS STRAGONA STRZEGOM 

Kod pocz.odbiorcy: 58-150 

Adres Odbiorcy:  Morawa 36, Strzegom 

Numer konta: 57 1090 2343 0000 0001 0499 1177 

http://www.stragona.pl/
mailto:entries@stragona.pl


W przypadku wycofania ze startu na 2 dni przed zawodami organizator nie zwraca wpłat 

dokonanych przed zawodami. 

 
Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 2 dni lub nie przyjadą w ogóle na 

zawody zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w 

terminie do 3 dni po zawodach. 

 
VII. Informacje różne: 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 

zdarzeń losowych. 

Grupa X – kuce 149 cm, zawodnicy do 14lat  

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 

SOBOTA 09.09.2017 r. 

13.00 -  rozpoczęcie konkursów: 

I półfinał Towarzyskie GRAND PRIX POLSKI na Kucach/Grupa X/ - 

wys.65cm 

  

15.00 

II półfinał Towarzyskie GRAND PRIX POLSKI na Kucach/Grupa X/ - 

wys.65cm 

 
NIEDZIELA  10.09.2017r. 

12.00 

Towarzyskie GRAND PRIX POLSKI na Kucach/Grupa X/ - wys.70cm  

 

 
Podane godziny są tylko orientacyjne i mogą ulec zmianie. Dokładne godziny rozpoczęcia 

konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.stragona.plw dniu zawodów 

 

X. Nagrody 

• Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie 

nagrody rzeczowe 

Ilość nagradzanych miejsc w danym konkursie zależy od ilości przejazdów w konkursie. 

Do 6 przejazdów – płatne 1 miejsce 

Od 7 do 12 przejazdów – płatne 1-2 miejsca 

Powyżej 13 przejazdów – płatne1-3 miejsca

http://www.stragona.plw/


I. 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. 

 
 
 

Propozycje zatwierdzone przez DZJ w dniu 
 

 

 
 

 

Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom 

Morawa 36, 58-150 Strzegom; tel./fax +48 74 850 40 42 

email: office@stragona.pl, www.stragona.pl 

mailto:office@stragona.pl
http://www.stragona.pl/

