
 

LKS STRAGONA STRZEGOM 

 

 

Zawody Ogólnopolskie 

 

 

 

W UJEŻDŻENIU 

PROPOZYCJE 

 

 

 

STRZEGOM 22-24.09.2017r. 



I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Rodzaj zawodów: Zawody Ogólnopolskie 

 
 

Miejsce rozgrywania zawodów: Morawa k/Strzegomia 

Data: 22 - 24.09.2017r. 

1.2. 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 

 

 Nazwa: EVENT PROMOTION  

     Adres: Morawa 36 

Kod pocztowy: 58-150 Strzegom  

Telefon: 74 8554042 Fax : 74 8554042 

     Email : office@stragona.pl  

Internet: www.stragona.pl 

 

II. OSOBY OFICJALNE 

2.1. Komisja Sędziowska:  

Sędzia Główny: Marlena Gruca-Rucińska  

Sędzia PZJ: Małgorzata Hałeła-Pawłowska, 

Sędziowie: Eliza Skórczyńska  

2.2. Komisarz: 

Anna Augustyńska-Mincger, Lucyna Łasica 

2.3. Lekarz weterynarii zawodów: Michał Kornaszewski 

2.4. Obsługa komputerowa i spikerska: Jacek Ryczywolski 

 

III. WARUNKI OGÓLNE 

3.1. Przepisy Ogólne PZJ (edycja aktualna) 

3.2. Regulamin Weterynaryjny PZJ (edycja aktualna) 

3.3. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ (edycja aktualna) 
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3.4. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja aktualna) 

3.5. Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu 

(edycja aktualna) 

3.6. Przepisy o sędziach (edycja aktualna) 

 

IV. ZGŁOSZENIA : 

Termin zgłoszeń ostatecznych 07.09.2017r. 

Organizator przyjmuje zgłoszenia za pomocą panelu zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie www.Stragona.pl 

 
4.1. Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości min.225 PLN 

oraz przesłania dowodu wpłaty (kserokopii) wraz ze zgłoszeniami – dotyczy koni 
z boksem. 

 
 

 
V. OPŁATY: 

5.1. Wpisowe:  

Wpisowe w Zawodach Ogólnopolskich: 270 zł za całe zawody lub 110 zł za 

pojedynczy konkurs.  

Opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia. 

Stajnie boksowe angielskie: 225zł za całe zawody. 

Podłączenie samochodu do prądu: 100zł 

Istnieje możliwość przyjazdu w środę po godzinie 16:00, opłata dodatkowa 50 zł. 

Stajnia nie dysponuje boksami w stajni murowanej.  

Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą; trociny we własnym zakresie; 

dostępne na miejscu u Organizatora po cenie rynkowej. 

Istnieje możliwość kupienia na miejscu: siana, trocin. 

Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg 

indywidualnej wyceny.  

Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach. 

Za zgłoszenie po terminie będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł 

od konia. 

Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą 

organizatora i po wpłacie 50 zł. 
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W przypadku odwołania przyjazdu do 3 dni przed zawodami, przedpłata zostanie 

zwrócona. 

Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach, na mniej niż 3 dni przed 

zawodami przedpłata nie zostanie zwrócona. 

Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 3 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. 

W przypadku zgłoszenia więcej niż 100 koni organizator ma prawo do 

ograniczenia przyjęć i utworzenia listy rezerwowych. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
 

WALUTA PLN EUR 
Nazwa Banku: 
Name of Bank: 

WBK BZ Strzegom 

Adres odbiorcy:  
Address of the 
account holder : 

LKS STRAGONA STRZEGOM  
58-150 Strzegom, Morawa 36 

Numer konta: 
IBAN : 

57 1090 2343 0000 0001 0499 
1177 

PL42 1090 2343 0000 0001 
0499 6685 

SWIFT:  WBKPPLPP 

 

 

VI. Oferta pobytu 
 

6.1 Zawodnicy i Luzacy: 

Lista hoteli: 

Pałac Morawa: Morawa 1, Tel. 74 854 97 30; 

Hotel Syrena: ul. Kasztelańska 18, Strzegom, Tel. 74 855 55 29; 

Hotel Stragona: Al. Wojska Polskiego 47, Strzegom, Tel. 74 855 15 49; 

 

VII. Wymagania  

7.1. Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami 

Polskiego Związku Jeździeckiego. 

 

 

 

 



VIII.SPRAWY WETERYNARYJNE: 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. Andrzej Bielarczyk 748523084 

2. Lekarz wet. zawodów Michał Kornaszewski 609283888 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

A) szczepienie podstawowe: 

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go 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. 

 

IX. WARUNKI TECHNICZNE 

9.1. Plac konkursowy - piaskowy kwarcowy 80x40 

9.2. Rozprężalnia  - piaskowa kwarcowa 30 x 40 

 

X. PROGRAM ZAWODÓW: 

Klasa I dzień II dzień III dzień 

Poziom C 7 C-1 18 C-2 29 C-4 ZO 

Poziom CC YR 8 CC-1 19 CC-2 30 CC-6 ZO  

Poziom  CC 9 CC-4 20 CC-5 31 CC-7  ZO 

Poziom CS 10 CS-1 21 CS-2 32 CS-5 ZO 

 

Konkursami kwalifikacyjnymi do programów dowolnych są konkursy rozgrywane 

drugiego dnia w których należy uzyskać minimum 60%. Pary, które nie osiągną 

tego poziomu, mogą wystartować w konkursie pocieszenia z programem z 

pierwszego dnia. 

Obowiązują programy edycja 2017. Listy startowe będą dostępne na stronie: 

www.stragona.pl 
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XI. NAGRODY: 

• Nagrody finansowe i rzeczowe. 

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

startujących w konkursach dowolnych.  

• Planowana minimalna wysokość nagród pieniężnych w poszczególnych 

konkursach w pln: 

  

Nagrody zostaną wypłacone jeśli minimalna ilość koni startujących w konkursie 

wyniesie 8. W przypadku 3 koni zostanie wypłacona I nagroda, 4 i 5 koni – I i II 

nagroda, 6 i 7 koni – I, II i III nagroda. W przypadku mniejszej ilości koni w 

rundzie niż 3 zawodnicy otrzymują tylko nagrody rzeczowe i flots.  

• Kuce będą klasyfikowane osobno. Dla zawodników startujących na kucach, 

organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 

 

XII. INFORMACJE RÓŻNE 

11.1. 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. 

11.2. Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych 

nagród. 

 

XIII. 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.   

Poziom I dzień 
 

II dzień III dzień  

 NAGRODY  
C ZO 120 zł/  80 zł/ 50 zł 150 zł/100 zł/50 zł 200 zł/150 zł/100 zł  

CC YR ZO 120 zł/  80 zł/ 50 zł 150 zł/100 zł/50 zł 200 zł/150 zł/100 zł  

CC ZO 120 zł/  80 zł/ 50 zł 150 zł/100 zł/50 zł 200 zł/150 zł/100 zł  

CS ZO 200 zł/150 zł/ 100 zł 350 zł/200 zł/120zł 450 zł/250 zł/180 zł  

 



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 PZJ w dniu 29/08/2017 r. 


