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WARUNKI OGÓLNE:

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:

Statut Polskiego Związku 
Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego
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Warszawa, dn. 

POWOŻENIE 2015 

Ranga zawodów: 

25.10.2015

WARUNKI OGÓLNE:

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:

Statut Polskiego Związku 
Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego
Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia 2015
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for international combined Driving events,11

Propozycje zatwierdzone przez PZJ
28.09.2015 
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I. INFORMACJE OGÓLNE
 
 

1. Typ zawodów
 

Ranga zawodów: 
Kategoria 
Data : 
Miejsce:

 
2. Organizator
 

Nazwa: 
Adres:
E-
Email:
Strona
 
3. Komitet Organizacyjny:
 

Dyrektor Zawodów:
Biuro Zawodów:
Kontakt: 
 
 

II. 
 
 

1.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
 
2.

3.

4.

5.

6.
 

7.
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I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Typ zawodów

Ranga zawodów: 
Kategoria wiekowa:
Data : 23-25
Miejsce: Stado Ogierów w Bogusławicach

   Bogusławice 58

2. Organizator

Nazwa: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Adres: 
-mail: jacek.ostrowski@jasta.com.pl

Email: 
trona internetowa:

3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów:
Biuro Zawodów:
Kontakt:  

II. OSOBY OFICJALNE

1. Komisja Sędziowska:

Lp. Imię

1. Danuta

2. Ryszard

3. Błażej

4. Anna

5. Piotr

2. Delegat Techniczny
 

3. Gospodarz Toru
 

4. Szef Komisarzy
Komisarze

5. Delegat weterynaryjny
 

6. Lekarz 

7. Komisja Odwoławcza
Przewodniczący

      Członkowie
  

POWOŻENIE 2015 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Typ zawodów 

Ranga zawodów: ZK
wiekowa:
25.10.2015

Stado Ogierów w Bogusławicach
Bogusławice 58

2. Organizator 

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Napoleonów 6/7 97

mail: jacek.ostrowski@jasta.com.pl
stado@stadoboguslawice.com.pl

internetowa:

3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów:
Biuro Zawodów: Aneta Królikowska

  695

OSOBY OFICJALNE

Komisja Sędziowska:

Imię 

Danuta  

Ryszard 

Błażej 

Anna  

Piotr 

Delegat Techniczny

Gospodarz Toru

Szef Komisarzy
Komisarze:  Barbara 

 

Delegat weterynaryjny

Lekarz weterynarii zawodów

Komisja Odwoławcza
Przewodniczący
Członkowie: Franciszek Szymanowski

  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

ZK-D i MP-D1
wiekowa: SENIORZY

.2015 
Stado Ogierów w Bogusławicach

Bogusławice 58,   97

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Napoleonów 6/7 97

mail: jacek.ostrowski@jasta.com.pl
stado@stadoboguslawice.com.pl

internetowa: www.stadoboguslawice

3. Komitet Organizacyjny: 

Dyrektor Zawodów: Jacek Ostrowski
Aneta Królikowska
695 941 762

OSOBY OFICJALNE 

Komisja Sędziowska: 

Nazwisko

Nowicka

Szymoniak

Czajka 

Klibert 

Kryszczyński

Delegat Techniczny: Wojciech Ganowicz

Gospodarz Toru: Krzysztof Rębowski

Szef Komisarzy: Ryszard Bartmański
Barbara Dembińska

Delegat weterynaryjny

weterynarii zawodów

Komisja Odwoławcza (obowiązkowo tylko podczas MP
Przewodniczący: Barbara Berezowska

Franciszek Szymanowski
  

D1 
ENIORZY, JUNIORZY

Stado Ogierów w Bogusławicach
97-320 Wolbórz

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Napoleonów 6/7 97-360 Kamieńsk

mail: jacek.ostrowski@jasta.com.pl
stado@stadoboguslawice.com.pl

www.stadoboguslawice

Jacek Ostrowski
Aneta Królikowska 

762 

Nazwisko 

Nowicka 

ymoniak 

 

 

Kryszczyński 

Wojciech Ganowicz

Krzysztof Rębowski

Ryszard Bartmański
Dembińska 

:  Jacek Kwiatkowski 

weterynarii zawodów: Bernard Turek

obowiązkowo tylko podczas MP
Barbara Berezowska

Franciszek Szymanowski

UNIORZY, MŁODZI 

Stado Ogierów w Bogusławicach 
320 Wolbórz  

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
360 Kamieńsk 

mail: jacek.ostrowski@jasta.com.pl  
stado@stadoboguslawice.com.pl 

www.stadoboguslawice.com.pl

Jacek Ostrowski 

Wojciech Ganowicz 

Krzysztof Rębowski 

Ryszard Bartmański 
 

Jacek Kwiatkowski 

Bernard Turek

obowiązkowo tylko podczas MP
Barbara Berezowska 

Franciszek Szymanowski 

ŁODZI POWOŻĄCY

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
 
  

   
.com.pl 

Funkcja 

Sędzia Główny

Sędzia PZJ

Sędzia 

Sędzia 

Sędzia 

 

Jacek Kwiatkowski  

Bernard Turek 

obowiązkowo tylko podczas MP

OWOŻĄCY

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda 

  

Funkcja  

Sędzia Główny 

Sędzia PZJ 

obowiązkowo tylko podczas MP): 

OWOŻĄCY 
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III WARUNKI TECHNICZNE
 
 

 

dzień 1

dzień 2

dzień 3

 
 

1.
             

 

OTWARCIE STAJNI

ZEBRANIE 
TECHNICZNE

PRZEGLĄD 
WETERYNARYJNY

PRÓBA UJEŻDŻENIA

PRÓBA TERENOWA

PRÓBA ZRĘCZNOSCI

 
 

2.
 

Klasa 
konkursu
L single i pary

N 

N pary
MP
C2
 
 
 
 

POWOŻENIE 2015

III WARUNKI TECHNICZNE

dzień 1 

dzień 2 

dzień 3 

1. Program zawodów:
              

OTWARCIE STAJNI

ZEBRANIE 
TECHNICZNE

PRZEGLĄD 
WETERYNARYJNY

PRÓBA UJEŻDŻENIA

PRÓBA TERENOWA

PRÓBA ZRĘCZNOSCI

2. Próba u

Klasa  
konkursu 

single i pary

 single 

N pary 
MP 
C2 

POWOŻENIE 2015 

III WARUNKI TECHNICZNE

KLASA 

Ujeżdżenie

x  maraton 
         
     zręczność
X zręczność
   maraton 

Program zawodów:
 

OTWARCIE STAJNI

ZEBRANIE 
TECHNICZNE 

PRZEGLĄD 
WETERYNARYJNY 

PRÓBA UJEŻDŻENIA

PRÓBA TERENOWA

PRÓBA ZRĘCZNOSCI

ujeżdżenia

 
Program 
Ujeżdżenia

single i pary MPMK dla koni 4 
letnich
MPMK dla koni 5 
letnich
2*C
3*C HP1
FEI Test 3* 

III WARUNKI TECHNICZNE

KLASA L,N,C2

 Format 2

Ujeżdżenie 

maraton  
         lub 

zręczność 
ręczność  lub

maraton  

Program zawodów:             

Data/god

OTWARCIE STAJNI 20
15/15:00

22
15/19:00

 

PRÓBA UJEŻDŻENIA 23

PRÓBA TERENOWA 2

PRÓBA ZRĘCZNOSCI 25

jeżdżenia (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 

Program 
Ujeżdżenia
MPMK dla koni 4 
letnich 
MPMK dla koni 5 
letnich 
2*C 
3*C HP1 
FEI Test 3* 

III WARUNKI TECHNICZNE 

L,N,C2,MP 

Format 2 

lub 

              

KLASA 
L 

Data/god
z. 

20.10.20
15/15:00 

22.10.20
15/19:00 

---- 

23.10.20
15 

24.10.20
15 

25.10.20
15 

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 

Ujeżdżenia 
MPMK dla koni 4 

MPMK dla koni 5 

FEI Test 3* - B HP2 

KLASA
N 

Data/god
z. 

 
20.10.20
15/15:00

 
22.10.20
15/19:00

-----

23.10.20
15 

24.10.20
15 

25.10.20
15 

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 

 

KLASA 
 

KLASA
C

Data/god Data/god
z.

.20
15/15:00 

20.10
15/15:00

0.20
15/19:00 

22.1
15/19:

----- ----

.20
 

23.10
15

.20
 

24.10
15

.20
 

25.10
15

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 

KLASA 
C2 

KLASA

Data/god
z. 

Data/god

10.20
15/15:00 

20
15/ 15:00

10.20
15/19:00 

22

---- 22
15/ 16:00

10.20
15 

23

10.20
15 

2

10.20
15 

25

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

KLASA 
MP 

Data/god
z. 

20.10.20
15/ 15:00 

22.10.20
15/ 

19:00 

22.10.20
15/ 16:00 

23.10.20
15 

24.10.20
15 

25.10.20
15 

p. 1-6) 

KLASA
TOWARZ

YSKA
Data/god

z. 

 
20.10.20
15/15:00

22.10.20
15/19:00

 
---- 

23.10.20
15 

24.10.20
15 

25.10.20
15 

KLASA 
TOWARZ

YSKA 
Data/god

0.20
15/15:00 

0.20
15/19:00 

 

.20
 

.20
 

.20
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3.

Klasa 
konkursu
N,
C 
 
 
 

4.
 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 

1. 
2  Regulaminu Powożenia.
2. Polski Związek 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 
uprawnianie sportów
 
 

2. Zgłoszenia
 

 

 

Zgłoszenia
mailową
 
 

3. Warunki finansowe:
  

Opłata za boks 225 zł
 

Wpisowe:

Opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
Przedpłata
13
W 
 

 

Adres odbiorcy:

Kod pocz. odbiorcy:

Nazwa Odbiorcy:

Numer konta:

POWOŻENIE 2015

3. Próba terenowa
 

Klasa  
konkursu 
N, L 
 

4. Próba zręczności

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

1. Zgodnie z 
2  Regulaminu Powożenia.
2. Polski Związek 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 
uprawnianie sportów

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia wstępne

Zgłoszenia imienne

Zgłoszenia 

Zgłoszenia
mailową na adres: 

3. Warunki finansowe:

Opłata za boks 225 zł

Wpisowe:

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
Przedpłata
13.10.2015
W przypad

 Nazwa Banku:

Adres odbiorcy:

Kod pocz. odbiorcy:

Nazwa Odbiorcy:

Numer konta:

Klasa 
TOWARZYSKA

L 

N1 

N2 

C2 

MP 

  

POWOŻENIE 2015 

Próba terenowa

 
Wg. 

1B
1B

Próba zręczności

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

Zgodnie z Art. 18 p. 1
2  Regulaminu Powożenia.
2. Polski Związek 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 
uprawnianie sportów

2. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia wstępne

Zgłoszenia imienne

Zgłoszenia ostateczne 

Zgłoszenia na ZK-
na adres: 

3. Warunki finansowe:

Opłata za boks 225 zł

Wpisowe: 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
Przedpłata na boksy/

.2015. 
dku rezygnacji 

Nazwa Banku: 

Adres odbiorcy:     Napoleonów 6/7 Kamieńsk

Kod pocz. odbiorcy: 

Nazwa Odbiorcy: 

Numer konta: 

 
TOWARZYSKA 

Próba terenowa ( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

Wg. tabeli

1B 
1B 

Próba zręczności  (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1
2  Regulaminu Powożenia. 
2. Polski Związek Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 
uprawnianie sportów jeździeckich

Zgłoszenia wstępne 

Zgłoszenia imienne   

ostateczne  

-D klasy L1,L2,N1,N2,C
na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl

3. Warunki finansowe: 

Opłata za boks 225 zł. Boksy 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
boksy/wpisowe 

ku rezygnacji z zawodów przedpłaty nie będ

 ALIOR BANK

Napoleonów 6/7 Kamieńsk

 97-320

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda

ALIOR BANK 03 2490 

Opłata (PLN)
200 

200 

200 

300 

200 

300 

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

tabeli 

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 

5 i Art. 29 p.1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

jeździeckich  

Data: 

Data: 

 Data 

D klasy L1,L2,N1,N2,C
stado@stadoboguslawice.com.pl

Boksy o wymiarach

 
 
 
 
 
 
 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
wpisowe wysokości

z zawodów przedpłaty nie będ

ALIOR BANK 

Napoleonów 6/7 Kamieńsk

320 

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda

ALIOR BANK 03 2490 

Opłata (PLN) 

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

   

Data: 01.10.2015

Data: 16.10.2015

 :16.10.2015

D klasy L1,L2,N1,N2,C2, MP
stado@stadoboguslawice.com.pl

o wymiarach 3x3.

 
 
 
 
 
 
 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
wysokości 300 zł 

z zawodów przedpłaty nie będ

Napoleonów 6/7 Kamieńsk 

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda

ALIOR BANK 03 2490 0005 0000 4500 4416 4424

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

.2015 

.2015 

.2015  

2, MP  prosimy wysyłać
stado@stadoboguslawice.com.pl

3x3. 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
00 zł zostanie zapłacona do dnia 

z zawodów przedpłaty nie będ

 

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda

0005 0000 4500 4416 4424

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1

2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

prosimy wysyłać
stado@stadoboguslawice.com.pl 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
zostanie zapłacona do dnia 

z zawodów przedpłaty nie będą zwracane

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda

0005 0000 4500 4416 4424

( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-10) 

(zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-9)

2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

prosimy wysyłać drogą 

płata za program badań antydopingowych 15 zł od konia. 
zostanie zapłacona do dnia 

ą zwracane

Stowarzyszenie jeździeckie Napoleońska Zagroda 

0005 0000 4500 4416 4424 

9) 

2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1

Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, 
zwłaszcza niepełnoletni, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego 

drogą 

zostanie zapłacona do dnia 

ą zwracane.  

 

 

2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 5 p. 1-
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Pasza i siano
 

Podłączenie samochodu do prądu 
zapewnia 
 
Koszt 
 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie:

Rezerwacje
 
V. NAGRODY 
art. 10 p. 2.5

Miejsc
e 
I 

II 

III 

IV 

V 

SUMA

 
 

Miejsc
e 
I 
II 
III 
IV 
V 

SUMA
 
 
Organizator zapewnia wstęgi 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 
 
 
 
 

POWOŻENIE 2015

Pasza i siano

Podłączenie samochodu do prądu 
zapewnia 

Koszt podłączenia do prądu to 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie:
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o 
Bogusławice 58
 

ezerwacje

V. NAGRODY 
art. 10 p. 2.5

Miejsc KLASA MP

puchar + 
800 PLN

 puchar + 
700 PLN

 puchar + 
400 PLN

 200 PLN

100 PLN

SUMA 2500,00 PLN

Miejsc
 

nagroda rzeczowa
 nagroda rzeczowa
 nagroda rzeczowa
 nagroda rzeczowa
 nagroda rzeczowa

SUMA 

Organizator zapewnia wstęgi 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

POWOŻENIE 2015 

Pasza i siano na koszt 

Podłączenie samochodu do prądu 
 

podłączenia do prądu to 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie:
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o 
Bogusławice 58

ezerwacje prosimy przysyłać na adres:

V. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28
art. 10 p. 2.5) 

KLASA MP 

puchar + 
800 PLN 

puchar + 
700 PLN 

puchar + 
400 PLN 

200 PLN 

100 PLN 

2500,00 PLN 

KLASA 
JUNIORZY

nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa

500,00 PLN

Organizator zapewnia wstęgi 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

na koszt organizatora zawodów.

Podłączenie samochodu do prądu 

podłączenia do prądu to 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie:
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o 
Bogusławice 58,  97-320 Wolbórz

prosimy przysyłać na adres:

zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28

KLASA L1

puchar + 
nagroda 
rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa
nagroda 
rzeczowa
nagroda 
rzeczowa

600,00 PLN
 

KLASA  
JUNIORZY 

nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 

500,00 PLN 

Organizator zapewnia wstęgi 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

organizatora zawodów.

Podłączenie samochodu do prądu zapewnia 

podłączenia do prądu to 100 zł za całe zawody

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie:  
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o 

320 Wolbórz

prosimy przysyłać na adres:

zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28

KLASA L1 KLASA L2

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 
nagroda 
rzeczowa

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 
nagroda 
rzeczowa

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 
nagroda 
rzeczowa

nagroda 
rzeczowa 

nagroda 
rzeczowa

nagroda 
rzeczowa 

nagroda 
rzeczowa

600,00 PLN 1000,00 PLN

MŁODZI POWOŻĄCY
 
 
 
 
 

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

organizatora zawodów. 

zapewnia organizator :

100 zł za całe zawody

Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o 
320 Wolbórz  

prosimy przysyłać na adres: e-mail: 

zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28

 
KLASA L2 

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
nagroda 
rzeczowa 
nagroda 
rzeczowa 

1000,00 PLN 

KLASA 
MŁODZI POWOŻĄCY
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa

500,00 PLN

honorowe (flots) 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

 

organizator :

100 zł za całe zawody. 

Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o  

mail: stado@stadoboguslawice.com.pl

zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28-30 oraz Regulaminem powożenia 

KLASA N1

puchar + 
nagroda 
rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa
nagroda 
rzeczowa
nagroda 
rzeczowa

 800,00 PLN

KLASA  
MŁODZI POWOŻĄCY
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa

500,00 PLN 

honorowe (flots) – wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

organizator : zapewnia 

stado@stadoboguslawice.com.pl

30 oraz Regulaminem powożenia 

KLASA N1 KLASA N2

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 

rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 

rzeczowa
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 

puchar + 

rzeczowa
nagroda 
rzeczowa rzeczowa
nagroda 
rzeczowa rzeczowa

800,00 PLN 1200,00 PLN

MŁODZI POWOŻĄCY 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

zapewnia  

stado@stadoboguslawice.com.pl

30 oraz Regulaminem powożenia 

KLASA N2 

puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
puchar + 
nagroda 
rzeczowa 
nagroda 
rzeczowa 
nagroda 
rzeczowa 

1200,00 PLN

KLASA 
TOWARZYSKA

nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa

500,00 PLN

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii. 

 nie 

stado@stadoboguslawice.com.pl 

30 oraz Regulaminem powożenia 

 C2

 

600 PLN

 

500 PLN

 

300 PLN

 
200 PLN

 
100 PLN

1200,00 PLN 1800,00 PLN

KLASA  
TOWARZYSKA

nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa

500,00 PLN 

wstęgami honorowymi powinno być 
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii.  

 

30 oraz Regulaminem powożenia 

C2 

600 PLN 

500 PLN 

300 PLN 

200 PLN 

100 PLN 

1800,00 PLN 

TOWARZYSKA 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 
nagroda rzeczowa 

 

wstęgami honorowymi powinno być 
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VI. INNE
1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 
zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
odpowiadają osobiście za
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
 
 

2. Sprawy weterynaryjne
 

Szczepienia ochronne przeciwko gr
szczepień:
a. szczepienie podstawowe:

b. szczepienie przypo

  
Lp
1.
2.
3.
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VI. INNE 
1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 
zawodów. 
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
odpowiadają osobiście za
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko gr
szczepień: 
a. szczepienie podstawowe:

• pierwsze szczepienie 
• drugie szczepienie 

pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypo

• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji);

• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
przed przybyciem na zawody. 
 

Lp 
1. Powiatowy lekarz
2. Delegat wet. PZJ
3. Lekarz wet. zawodów

POWOŻENIE 2015 

 
1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 
 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
odpowiadają osobiście za
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko gr
 

a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie 
drugie szczepienie 
pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypo
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 
karencji); 
żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
przed przybyciem na zawody. 

funkcja
Powiatowy lekarz

Delegat wet. PZJ
Lekarz wet. zawodów

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

2. Sprawy weterynaryjne 

Szczepienia ochronne przeciwko gr

a. szczepienie podstawowe: 
pierwsze szczepienie –
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21
pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
przed przybyciem na zawody. 

funkcja 
Powiatowy lekarz wet.

Delegat wet. PZJ 
Lekarz wet. zawodów

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

 
– w dniu rozpoczęcia szczepień
nie wcześniej niż 21

pierwszego szczepienia. 
minające: 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
przed przybyciem na zawody.  

Imię i nazwisko
wet. Andrzej Cecotka 

 
Lekarz wet. zawodów 

1.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

ypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

w dniu rozpoczęcia szczepień
nie wcześniej niż 21

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
 

Imię i nazwisko
Andrzej Cecotka 

 
Bernard Turek

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

ypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

w dniu rozpoczęcia szczepień
nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 

Imię i nazwisko 
Andrzej Cecotka  

 
Bernard Turek 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

ypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

w dniu rozpoczęcia szczepień 
go dnia i nie później niż 92 dnia od 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 

 
 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

ypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

go dnia i nie później niż 92 dnia od 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 

telefon
44 646 44 04

 
22 593 61 90

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

ypie koni. Obowiązuje następujący schemat 

go dnia i nie później niż 92 dnia od 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 

telefon 
646 44 04 

593 61 90 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków  
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 

go dnia i nie później niż 92 dnia od 

co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres 

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni 
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I. 
 

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
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 chiru
przypadków nadużywania pomocy medycznej.
 
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej 
uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
kondyc
 
V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po 
zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery 
sportowej. Dotyczy to właściwej 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współprac

POWOŻENIE 2015

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
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 chiru
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 
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.
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