
 1 

 
 
Propozycje Mikołajkowych Halowych 
Towarzyskich Zawodów Jeździeckich  
w Ujeżdżeniu. 

 
 

 
 
 

1. Organizator:  Ośrodek Jeździecki ARKADIA,  
Klub Sportowy Arkadia, 

      Vital Horse 
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki ARKADIA,  

   Wielka Lipa 5; 55-120 Oborniki Śląskie, 
3. Termin zawodów: 1 grudnia 2012r.(sobota). 
4. Zgłoszenia:  e-mail: info@vital-horse.pl   

            tel.:      0 606 914 528  
5. Termin zgłoszeń: 28.11.2012r.        
6. Sędzia główny: Ewa Formicka 
7. Warunki techniczne: 

Zawody halowe 
Czworobok: 20 m x 60 m, podłoże piaszczyste 
Rozprężenie koni na czworoboku konkursowym 

 
7. Program towarzyskich zawodów w Ujeżdżeniu:          
 

Rozpoczęcie o godz. 11.00   
 
 
Konkurs nr 1 kl. L-1  
SPECJALNY – MIKOŁAJKOWY KONKURS PRZEBIERAŃCÓW 
 
Konkurs nr 2 kl. L-3      Konkurs nr 3 kl. P-1 

Konkurs nr 4 kl. P-3      Konkurs nr 5 kl. N-6  

Konkurs nr 6 kl. N-7     Konkurs nr 7 kl. C-3 

 
Po konkursach zapraszamy na  Imprezę Andrzejkową. 
 
8. Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane 30.11.2012 (piątek) 

na stronie www.arkadia.turystyka.pl – po otrzymaniu ostatecznych zgłoszeń. 
9. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów. 
10. Opłata organizacyjna: 35 zł od startu. Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed 

planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.  
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KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 30 ZŁ. 
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zwiększoną opłatą organizacyjną. 

11. UWAGI:  
 - zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem  

                     propozycji zawodów, 
- zgłoszenie e-mailem jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu, 
- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów  
  i transportu, 
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz  
   ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń, 
-  informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 0 606 914 528, 
- organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów dla koni na miejscu zawodów 
w cenie 55 zł/dzień. 

. 

12. Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny. Obowiązuje zgoda 
rodziców dla osób niepełnoletnich, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wzięcia 
udziału w zawodach, dla konia paszport . 

13. Organizator przewiduje nagrody honorowe oraz flot’s dla zwycięzców. 
14. Na miejscu istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Willi Barbara – tel. 601 676 680. 
 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM      
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI)  oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w 
sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postępowania z Końmi, jak 
również przestrzegania zasady, że  dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być  
zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym. 
 
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być 

stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej  dbałości o konia, stosowanych metod 
treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu. 

 
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 

zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni  do startu w zawodach. Odnosi się to również do 
pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach , w czasie  ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia. 

 
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę 

na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach,  
warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i 
wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 

 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom  prawidłową opiekę po starcie w 

zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień 
(eutanazji) oraz spokojnej starości. 

 
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego 

podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 


