
            
Termin zawodów: 16-17 Marca (sobota, niedziela) 2013r. 
Ranga zawodów: Zawody Regionalne. 

Organizator: Ośrodek Jeździecki “Konie Januszewo” oraz KJ „Lubiczówka” Koleczkowo. 

Udział biorą: Kluby oraz zawodnicy zrzeszeni w WZJ/PZJ* 

Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki w Januszewie, 14-240 Susz, koło Iławy 

Warunki:  czworobok: 20x60 m wraz z rozprężalnią: 10x70m, podłoże: piasek kwarcowy z  włókniną, 

                  kryty stępownik/lonżownik 9 x15m 

Warunki uczestnictwa: według przepisów i regul. PZJ. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia 
aktualnej Licencji swojej oraz konia, zgłoszonego do konkursu. Juniorzy (dodatkowo) zobowiązani są 
przedstawić pisemną zgodę Rodziców na udział w imprezie. Zawodnicy bez kompletu aktualnych 
dokumentów nie będą dopuszczeniu do startu w zawodach. 

*W czasie trwania zawodów dodatkowo zostaną zorganizowane przejazdy szkoleniowe na poziomie klas L i 
P (obowiązuje strój oficjalny). 

Wszystkie konie obowiązują aktualne szczepienia przeciw grypie. Bez ważnych dokumentów nie 
zostaną wpuszczone na teren ośrodka. 

Nagrody: flot ‘s, puchary oraz nagrody ufundowane przez: 

*JARPOL Dream Factory, Danuta Schwedt 

*Sklep STAJNIA MISZEWO, Anna Pudlis 

*BLG Consulting Bertand Le Guern, “Konie Januszewo” 

Termin zgłoszeń: do 10/03/2013,  na adres: ivoivo@vp.pl,   
                               tel. 515 181 211 - Iwona Wiśniewska 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilości zgłoszeń. 
 
 
PROGRAM ZAWODÓW:  
                                       sobota          niedziela 
runda 1                              L-2                L-3 
runda 2                              P-2                P-3 
runda 3                              N-6                N-9 
runda 4                              C-3                C-4 
runda 5                              CC-4             CC-7 
 
16.03 (sobota), planowana godz. rozpoczęcia: 11.00 (listy startowe udostępnione będą w czwartek 

14.03.2013 na : www.januszewo.eu    



OPŁATY: 120 zł za Rundę, 70 zł za pojedynczy start. Opłatę należy uiścić w biurze Organizatora na 

miejscu, przed pierwszym startem. 

BOKSY: stajnia - (boksy składane, przenośne) – 120 zł.,  stajnia murowana - 150 zł. za całe zawody. Boksy 

przygotowane od piątku 15.03, od godz. 12.00 do zakończenia zawodów. Ilość boksów ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja boksu nastąpi po uiszczeniu opłaty przelewem na numer konta:  

39 8320 0005 0000 4120 3000 0010. Organizator zapewnia ściółkę-słoma. Na miejscu istnieje możliwość 

zakupienia siana. 

 Hala (czworobok) udostępniony dla zawodników w piątek od godz. 14.00 do 20.00. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w propozycjach. 

Na miejscu bufet z ciepłymi przekąskami i napojami czynny: piątek:14.00-20.00 oraz przez całe zawody. 

Dodatkowy tel. kontaktowy/rezerwacja noclegu: Mikołaj Zagrodzki  +48 603 59 00 39 

Listy startowe/wyniki oraz Mapa dojazdu do ośrodka na:      www.januszewo.eu    

Komisja sędziowska:  

 Sędzia Główny: Małgorzata Hałeła – Pawłowska (Tel. 606 693344) 

 Sędzia: Marlena Gruca - Rucińska 

Zabezpieczenie medyczne na miejscu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki losowe i inne powstałe w czasie zawodów. 

Dojazd i transport koni na koszt własny. 

Zakwaterowanie: Pensjonat Piotrkowo(3 km od Ośrodka), jedynka 40 zł, dwójka 80 zł.-płatne w biurze 
zawodów oraz pozostałe: Hotel w Chełmżycy(6 km) Tel.: 55 221 02 85, Hotel Warmianka w Suszu(12 km) 
Tel.: 55 278 67 28. 

Propozycje zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki dnia 29.01.2013r.  

Serdecznie zapraszamy. 

NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU. 

Kodeks postępowania z koniem 

Międzynarodowa Federacja Jeździecka 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. 

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 medycznej. 

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 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. 

5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


