
1 
 

 

PROPOZYCJE 
 
AMATORSKICH ZAWODÓW W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI I PAROKONNYMI 
ROZGRYWANYMI W RAMACH CYKLU ZAWODÓW O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKO-OPOLSKIEGO 
ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI W KATOWICACH. 

Pszczyna 25 maja 2014 
Cel imprezy 
 

1. Promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu, jaką jest powożenie, jako formy aktywnego 
wypoczynku dla młodzieży i dorosłych. 

2. Promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu, jaką jest powożenie, jako formy 
alternatywnej próby dzielności służącej weryfikacji użytkowości koni (w szczególności konia 
rasy śląskiej) 

3. Propagowanie prywatnej hodowli koni, 
4. Pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami, 
5. Zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych, 
6. Spotkanie towarzyskie i wymiana doświadczeń 

 
Organizator:  

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach 
Burmistrz Miasta Pszczyna 
MORIS Pszczyna? 
Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki Plessówka 
Terenowe Koło Hodowców Koni w Pszczynie 
 
Termin: 25.05.2014 (niedziela) 

Miejsce: Pszczyna – Park Książęcy w Pszczynie (tereny zielone pomiędzy zamkiem a ulicą Żorską) 

Kategorie: 
 

 duże konie – singiel 

 duże konie – pary 

 kuce – singiel i pary 
 
W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń do poszczególnych kategorii od wymaganej w regulaminie 
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii. 
 
Hipodrom: 

ujeżdżenie / czworobok: podłoże trawiaste 60 x 30 
zręczność powożenia, maraton: podłoże trawiaste 
rozprężalnia: podłoże trawiaste  
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Termin zgłoszeń:  
Termin zgłoszeń wstępnych: 23.05.2014 
Termin zgłoszeń ostatecznych: 25.05.2014 w dniu zawodów (zgłoszenia będą przyjmowane  o ile nie 
zastanie przekroczony górny limit dopuszczonych do startu zaprzęgów) 

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres: 
biuro@ozhk-katowice.pl – kontakt także pod numerami tel. 691 592 915, 602 393 599 
UWAGA! Ilość zgłaszanych zaprzegów ograniczona. O wpisie na listę startową decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie 

internetowej organizatora: www.ozhk-katowice oraz na fb 

 

Osoby funkcyjne  

Sędzia Główny A: Monika Latko 
Sędzia Główny B: Bogusława Długosz 
Sędzia B: Maciej Wyszomirski, Łukasz Dziarmaga 
Komisarze: rotacyjnie 
Lek. wet: Jarosław Tomana  
Dyrektor Zawodów: Marcin Standura tel. 691 592 915 
 

Dokumenty jeźdźców:  

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich,  

- aktualna polisa NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich,  

- osoby niepełnoletnie - pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 

Zawodnicy (powożący i luzacy) w maratonie muszą startować w atestowanym kasku z zapięciem 
trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich zawodników kamizelki ochronne. 
Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój. 
Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM. 
 
Dokumenty koni: paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej. 
Startować mogą konie 3-letnie i starsze. 
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ. 
Nagrody: rzeczowe za miejsca I – III. 
 

Opłaty: 

Wpisowe: 50 zł od zaprzęgu - należy wpłacić najpóźniej do 23.05.2014 na konto Organizatora: 

Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki „Plessówka” 
43-241 Łąka 
ul. Jagiellońska 11 

Nr konta: 81116022020000000162198866 
 

 

mailto:biuro@ozhk-katowice.pl
http://www.ozhk-katowice/
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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 ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

Sprawdzanie dokumentów: niedziela w godz. 08:00 – 08;45 (na hipodromie). 

Program : 

1. ODPRAWA TECHNICZNA  godz. 8:15 

2. UJEŻDŻENIE (A) godz. 9:00 

3. ZRĘCZNOŚC POWOŻENIA (B) zawodnicy startują bezpośrednio po zakończeniu konkursu 

zręczności 

4. MARATON (C) godz. 13:00 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW godz. 14:45 

6. DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW godz. 15:45 

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie ze względu na ilość startujących zaprzęgów 

Na terenie zawodów będzie działała gastronomia. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania 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. 

 


