
 

PROPOZYCJE  HALOWYCH   TOWARZYSKICH   ZAWODÓW   W  UJEŻDŻENIU 

JANUSZEWO 15.04.2012 

Organizatorzy:   BLG Consulting Bertrand Le Guern “Konie Januszewo” oraz Iwona Wiśniewska 

Miejsce:  Ośrodek Jeździecki w Januszewie, 14-240 Susz, koło Iławy, mapa dojazdu na www.januszewo.eu 

Termin zawodów:   15.04.2012,/niedziela/ planowana godzina rozpoczęcia zawodów  –  11.00* 

Termin zgłoszeń:  10.04.2012 r.,  na adres  e-mail:  ivoivo@vp.pl  Tel.: 515 181 211 

Listy startowe dostępne będą 12.04.2012 po godzinie 21.00 na stronie www.januszewo.eu 

Sędzia:  Małgorzata Hałeła-Pawłowska 

Sekretarz: Sylwia Babińska, tel.: 695 483 798 

Sprawy organizacyjne:   Mikołaj Zagrodzki , Tel.: 603 59 00 93 

Uczestnicy:  wszyscy chętni do udziału w zawodach 

Program zawodów: 

Konkursy : 

Nr  1 – L3 

Nr 2 – P2 

Nr 3 – N6 

Nr 4 – C3 

Nr 5 – CC1 

Nr 6 -  CS1 

W konkursach  nr 1-6 przewidziane są nagrody rzeczowe. Istnieje możliwość przejazdu w konkursie innym niż 

podane, przejazd ten zostanie oceniony, ale nie będzie klasyfikowany i nagradzany. Chęć startu w dodatkowym 

konkursie należy zgłosić do 10.04.2012. 

 Nagrody  rzeczowe zostały ufundowane przez: 

1/ ARPAV 

2/ JARPOL Dream Factory Danuta Schwedt 

http://www.januszewo.eu/
mailto:ivoivo@vp.pl
http://www.januszewo.eu/


3/ PASAŻ Iwona Cichosz-Nawrocka 

 

Zgłoszenia:  

W zgłoszeniu proszę podać nazwa konia, rasę, płeć, imię ojca/matki konia, ,imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu 

oraz numer/nazwę  konkursu, lub konkursów  i tel. kontaktowy.  

Wraz ze zgłoszeniem należy wnieść obowiązkowo opłaty za boksy **, uprzednio dowiadując się o wolnych miejscach  

.  

Koszty udziału:  

Opłata organizacyjna/wpisowe:  50 zł za pojedynczy start, płatne w biurze zawodów przed pierwszym startem.  

Każdy kolejny start – 10zł. 

Boksy w cenie 70 zł za całe zawody, gotowe na przyjęcie koni od soboty 14.04.2012 od godz.10.00 rano do dyspozycji 

do niedzieli  15.04.2012. Hala do dyspozycji w sobotę od godz. 10.00 do 20.00. Liczba boksów ograniczona. O 

przydziale boksu decyduje kolejność  zgłoszeń wynikająca z daty wpływu środków.  

Numer konta :  BS SUSZ  39 8320 0005 0000 4120 3000 0010 

Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Na terenie istnieje możliwość  nabycia słomy(6zł.) i siana(7zł.) 

Zakwaterowanie (podajemy adresy noclegów w najbliżej okolicy Januszewa):  

1) Pensjonat w Piotrkowie 

Piotrkowo  

14-240 Susz 

3 km od Januszewa 

tel. 603 59 00 39 

pokój dwuosobowy 100 zł., jedynka 50 zł. 

 

2) Hotel Warmianka (12 km) 

14-240 Susz 

Ul. Słowiańska 3 

http://www.warmianka.pl/ 
 

Sprawy weterynaryjne :  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konie muszą posiadać ważne szczepienia. 

Warunki techniczne :  

Plac konkursowy o wymiarach 20x60, podłoże piasek kwarcowy z włókniną. 

Rozprężalnia – podłoże piasek kwarcowy z włókniną. 

Inne:  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i inne zdarzenia losowe podczas trwania 

zawodów i zalecają dokonanie stosownych ubezpieczeń.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w propozycjach.  

Przez cały czas trwania zawodów czynny będzie BUFET. 

http://www.warmianka.pl/


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.  

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.  

Uwaga ! Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w propozycjach. 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

 

*Godzina rozpoczęcia zawodów morze ulec  zmianie (jest to zależne od ilości zgłoszeń). 

**Boksy dla zainteresowanych (nie ma obowiązku rezerwacji boksu, jeżeli nie będzie konieczności 

korzystania z niego) 


