
                                                                                                                                                  

    
 
 
 
 
    LKS WOLTA                                     PROPOZYCJE 
 

SOBÓTKOWE	
REGIONALNE ZAWODY W UJE ŻDŻENIU 

 
 

ŻÓŁWIN  23.06.2012 r. 
 

1. SĘDZIOWIE :                               Beata Libera (Sędzia Główny)                                                                              
                                                                 Magdalena Jarmuła – delegat WMZJ 

                                                                                    Ewa Łobos   
      KOMISARZ ZAWODÓW:                              rotacja sędziów   

 
 

2.   ORGANIZATOR:                               LUDOWY KLUB SPORTOWY „WOLTA” 
3.   TERMIN:                   23.06.2012 r. 
4.  MIEJSCE :                  Żółwin   k/Podkowy Leśnej , Gmina Brwinów 
                                                                                                   
5.   TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZE Ń:        21.06.2012r  do godz.15.00  druk zgłoszenia  (do pobrania) 
                                                                                                      e-mail: lkswolta@vp.pl  (wymaga potwierdzenia odbioru) 
6.   ADRES:                  Żółwin, ul. Nadarzyńska 30, 05-807 Podkowa Leśna, Gm. Brwinów 

                                                                             tel : (022)758-91-27,  0-604-961-427  
7.  UCZESTNICY:                  Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMZJ 
8.  ROZPOCZĘCIE:                  23.06.2012 r. godz. 9.00 
9.   SEKRETARIAT:                  Monika Dadacz 
10.  OBSŁUGA KOMPUTEROWA i SPIKER:  Jacek Ryczywolski     tel.: 0-692-991-471 
11.  OBSŁUGA MEDYCZNA :                 karetka z ratownikami medycznymi 
12.  LEKARZ WETERYNARII:                 Konrad Szymański  

 
 

PROGRAM ZAWODÓW 

Organizatorzy przewidują możliwość zorganizowania przejazdów szkoleniowych n.p.: konkursów OOM  
oraz  eMPMK 4,5,6-latków.   

Wszystkie konkursy będą rozgrywane  na czworoboku 20 x 60, kuce i konie będą klasyfikowane osobno. 

 

Numery konkursów Klasy konkursów 
KONKURS nr    1   L - 1   (#)  Towarzyski - przebierańców  - dodatkowa nagroda za najładniejsze -    

                      SOBÓTKOWESOBÓTKOWESOBÓTKOWESOBÓTKOWE				 - przystrojenie jeźdźca i konia.         
KONKURS nr    2   L - 3   (#)  

KONKURS nr    3   P - 1   (#)             

KONKURS nr    4   P - 9      

KONKURS nr    5   N - 1       

KONKURS nr    6   N - 7       

KONKURS nr    7   C - 4       

KONKURS nr    8   CC - 1      

  



 
 
 
 
13.  SPRAWY ORGANIZACYJNE  : 

• Koszty organizacyjne: 

-  za udział w pojedynczym konkursie 100,- zł / od pary 
-  drugi start tej samej pary 40,- zł 
 

• Dokumenty jeźdźców i koni zgodne z przepisami PZJ. 
• Zgłoszenia wyłącznie na oficjalnych drukach PZJ 
• Nagrody:  flot’s  oraz nagrody rzeczowe, łączna pula nagród   3.000,- zł. 
• Zgłoszenia i zmiany zgłoszeń po terminie: opłata dodatkowa  50,- zł (opłata będzie egzekwowana) 
• Czworobok (20 x 60) podłoże – piasek, rozprężania (20 x 60) – piasek. 
• Propozycje zgodne z kalendarzem WMZJ.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ,kradzieże i inne zdarzenia losowe przed , w trakcie  

                i  po  zakończeniu zawodów. 
 

 
 14.     Listy startowe będą dostępne w przeddzień zawodów na stronie www.dressage.pl  i www.wolta.net 
 

       Organizator nie dysponuje boksami dla koni. 

 
 
15.  KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

- 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 
- Konie i jeźdźcy musza 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 przemocy. 
- 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 powrotnej z zawodów. 
- 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, ewentualnej eutanazji. 

       - PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy                
        oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 
 
 
 
Propozycje zatwierdzone w WMZJ dnia :  08.06.2012r. 
 
 
 
 
(#)  KONKURS DLA AMATORÓW (zawodników bez licencji) : 
W konkursach L–1, L-3 i P-1 mogą również wystartować amatorzy (oddzielna klasyfikacja). Wymagane dokumenty: 
świadectwo lekarskie pozwalające na udział w zawodach, ubezpieczenie NNW, osoby poniżej 18 lat – zgoda rodziców na 
udział. Konie muszą posiadać paszport  i aktualne szczepienia przeciw grypie. 
 
 

. 
 

W CZASIE ZAWODÓW BĘDZIE CZYNNY BUFET I GRILL 
 

Po zawodach  organizujemy  SOBÓTKOWE	 ognisko. 


