
 

 

 

            

 

Termin zawodów: 13 Października (Niedziela) 2013r., godz.10.30 

Organizator: BLG Consulting “Konie Januszewo”, Bertrand Le Guern 

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

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

Warunki: hala 30x70m wraz z rozprężalnią, podłoże: piasek kwarcowy z  włókniną 

                  kryty stępownik/lonżownik 9 x15m 

Warunki uczestnictwa i rozgrywania zawodów: według przepisów i regul. PZJ. 

  *W konkursach towarzyskich i amatorskich nie wymaga się licencji/rejestracji zawodników. 

Wszystkie Konie obowiązują aktualne szczepienia przeciw grypie. Bez ważnych dokumentów nie zostaną 

wpuszczone na teren ośrodka. 

Nagrody: flot ‘s, puchary od I do III miejsca oraz nagrody finansowe – 100% ze startowego, w       

konkursie nr 3 dodatkowo nagroda rzeczowa dla najlepszego 4 i 5 – latka. LL – nagrody rzeczowe. 

Opłaty: wpisowe 50 zł./od konia,  startowe: LL – 0 zł., L, P – 20 zł., N – 30 zł. 

Termin zgłoszeń:do 11/10/2013 na biuro@januszewo.eu, tel/fax (55) 2787855, 603 590 039, 502 946 976 

  

 PROGRAM ZAWODÓW:  

  

NIEDZIELA, 13.10, godz. rozpoczęcia : 10.30  

1. Konkurs kl. LL dokładności z trafieniem w normę czasu (art.S1) – konkurs amatorski* 

2. Konkurs kl. L zwykły –towarzyski (art.238.2.1) 

3. Konkurs kl. L z oceną stylu konia – tylko konie 4 i 5 – letnie.   

4. Konkurs kl. P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (art.269.5) 

5. Konkurs kl. N zwykły (art.238.2.1) 

*konkurs amatorski – klasyfikacja pucharowa tylko dla jeźdźców bez klasy sportowej, pozostali na 

zasadzie przejazdów szkoleniowych. 

Po zakończeniu zawodów parkur otwarty przez godzinę. 

Organizator zastrzega sobie ew. zmiany w propozycjach bądź odwołanie zawodów. 

Na miejscu bufet z ciepłymi przekąskami i napojami.  

Dodatkowy tel. kontaktowy: Mikołaj Zagrodzki  +48 603 59 00 39 
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Listy startowe/wyniki oraz Mapa dojazdu do ośrodka na:      www.januszewo.eu    

Komisja sędziowska:  

Sędzia Główny: Anna Zagrodzka  

Arbiter stylu, delegat WMZJ: Zbigniew Witkowski 

Sędzia: Mikołaj Zagrodzki 

Gospodarz toru: Janusz Wejer 

Weterynarz zawodów: Tomasz Doda 

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. 

Kary za brak dokumentów wg stawek WMZJ. 

Zapraszamy do odbycia praktyki sędziów z III klasą. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki.  

Serdecznie zapraszamy. Organizator. 
 

 

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. 

http://www.januszewo.eu/

