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ZASADY OGÓLNE 

1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie. Do startu w 

zawodach wobec niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie od uprawnionego do tego lekarza 

zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich. 

3. Zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach 

jeździeckich.  

4. Wszyscy zawodnicy dosiadający konia podczas trwania zawodów muszą używać atestowanych 

kasków trzypunktowych. Na zawodnikach w wieku do lat 15 (włącznie) istnieje bezwzględny 

obowiązek używania kamizelki ochronnej. 

5. Dopuszczalna ilość startów zawodników: 

Zawodnicy do 11 roku życia-4 starty, 

Zawodnicy 12-15 r.ż. – 6 startów 

Zawodnicy powyżej 16 r.ż.- bez ograniczeń 

6. Minimalny wiek konia - 4 lata.  

7. Limit dzienny startów konia wynosi 3. 

8. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem hodowlanym z aktualnymi 

szczepieniami przeciwko grypie koni. W dniu przyjazdu należy okazać paszport i pozostawić na czas 

trwania zawodów w Biurze Zawodów.  

9. Ostateczne zamknięcie listy startowej następuje godzinę przed planowanym początkiem konkursu. 

Wszelkie zmiany po zamknięciu list są możliwe tylko za zgodą Sędziego Głównego zawodów. 

10. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM: 

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich. 

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych 

osób oficjalnych. 

3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.  

4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie. 

5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie 

zwierząt. 

6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk 



zajmujących się koniem. 

7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.  

8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za 

brutalne. 

9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej 

respektowania dobra konia. 

10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. 

Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.  

Źródło: Polski Związek Jeździecki www.pzj.pl 

11. Zawody rozgrywane są w oparciu o pozostałe aktualne przepisy dla dyscyplin ujeżdżenie PZJ 

wydanie 8.1.  

12. Opłata organizacyjna za start, boksy- będzie przestawiona w propozycjach zawodów- płatna z 

góry przelewem. Brak wpłaty oznacza brak wpisu do konkursów oraz rezerwacji boksów.  

13. Podczas trwania zawodów psy nie mogą biegać luzem. Z uwagi na konieczność zapewnienia 

dobrostanu koni istnieje zakaz przebywania psów w boksach . Zakaz nie dotyczy właściciela obiektu.  

14. Podczas przebywania na terenie Ośrodka Folwark obowiązuje Regulamin Ośrodka dostępny na 

stronie www.toporzysko.pl 

 

DODATKOWE WARUNKI 

 Na życzenie zawodnika istnieje możliwość ujeżdżeniowych przejazdów szkoleniowych – warunkiem 

skorzystania z tej możliwości jest  wypełnienie opcji w zgłoszeniu dot. rodzaju i nr programu .  W 

przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo do wykonania czworoboku szkoleniowego będzie 

zależne od kolejności zgłoszeń. 

 

NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe flots. 

2. Zwycięzcy konkursów ( miejsce 1-3) otrzymują nagrody rzeczowe lub/i puchary.  

 


