
    PROPOZYCJE 
 
   Zawodów Towarzyskich 
     W WKKW 
 
Organizator: Andrzej Lorkowski  
Miejsce: Kwidzyn ul. Miłosna 18, obiekt TRW ,,Miłosna’’ 
Termin: 22.10.2011r. 
Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ i bez przynależności klubowej. 
Termin zgłoszeń: ostatecznych do 19.10.2011r. 
W zgłoszeniach prosimy o podanie nr telefonów kontaktowych 
 
 

Andrzej Lorkowski, Kwidzyn ul. Orla 12/1, Tel.552792123, 608857958,  
   e-mail: lorkowscy@gmail.com 
 
KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
SĘDZIA GŁÓWNY: -Andrzej Lorkowski 
SĘDZIOWIE:  -Marta Głuchowska 
   -Małgorzata Rutkowska 
 
GOSPODARZ TORU: -Andrzej Lorkowski 
SEKRETARIAT:  -Barbara Morus 
ASYSTENT:  -Zbigniew Talarczyk 
 

Program zawodów: 
22.10.2011r.  
godz. 9.00 – ujeżdżenie kl. LL, L, P po 40 min próba skoków przez przeszkody 
godz. 14.00 – próba terenowa 
 
*W konkursie towarzyskim mogą brać udział zawodnicy nieposiadający licencji, obowiązują 
ważne badania lekarskie i zgoda rodziców dla juniorów. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz godzin rozpoczęcia 
konkursów. 
 
KOSZTY: 
 
Opłata za boksy 100 zł od konia za całe zawody (boksy przygotowane od dnia 21.10.1011 r. 
od godz.16:00) 
Organizator zapewnia ściółkę, pasza własna. 
Rezerwacja boksów do dnia 19.10.2011r.  
Warunkiem rezerwacji boksu jest telefoniczna informacja-opłatę należy uiścić  po przybyciu 
na teren zawodów 
 



UWAGA: Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia miejsc w stajniach dla tak 

zgłoszonych koni.  
Wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi. 
Przyłącze do prądu – 80 zł – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu. 
 
Opłata organizacyjna 100 zł od konia. 
-Startowe: 

Nr i klasa 
konkursu 

Wysokość startowego Nagrody 

1 – LL 15,00 I-III m nagrody rzeczowe 

2 – L  20,00 I-III m nagrody rzeczowe+100% ze startowego 
dla 25% startujących zawodników 

3 – P  25,00 I-III m nagrody rzeczowe+100% ze startowego 
dla 25% startujących zawodników 

Organizator przewiduje flot ’s dla 25 % sklasyfikowanych koni. 
 
-Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów minimum na 1 
godz. przed startem. 
 
Warunki techniczne: 
Hipodrom o podłożu trawiastym i piaszczystym, rozprężania o podłożu piaszczystym. 
Czworobok podłoże piaszczyste. Cross trawiasto-piaszczysty. 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ i przepisami 
weterynaryjnymi.  
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. 
Konie muszę posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będę wpuszczone 
a teren zawodów. 
Sprawy weterynaryjne: Powiatowy Lekarz Weterynarii – Józef Świokło – 055/279-31-32 
      Dyżurny Lekarz Weterynarii – Andrzej Olszewski – 0601-680-364 
 
Wyżywienie: Bar, stoisko gastronomiczne na terenie zawodów. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w 
czasie podróży i trwania zawodów. 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA 
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty 
konne, o 
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być 
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 
I. 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. 
II. 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. 
III. 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. 
IV. 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. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


