
 

 

OŚRODEK  JEŹDZIECKI 

                CWAŁ 

42-134  Truskolasy ul. Opolska 18 
                                                                               

 

Tel. 691 540973           600 730690               cwaltruskolasy@interia.eu                                     www.cwal-truskolasy.pl 

 

PROPOZYCJE 

ZAWODÓW REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU 

 

Truskolasy 2-3.09.2017 
 

1. ORGANIZATOR: Ośrodek Jeździecki „Cwał”, Jeździecki Klub Sportowy „Cwał” 

2. TERMIN   :  2-3.09.2017 

3. MIEJSCE  : Ośrodek Jeździecki „Cwał”    ul. Opolska 18   42-134 Truskolasy  gm. Wręczyca Wielka 

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ  OSTATECZNYCH : 29.08.2017 

5. SPOSÓB ZGŁOSZEŃ: zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń PZJ  wyłącznie na adres    

e-mail:  cwaltruskolasy@interia.eu 

do zgłoszeń prosimy koniecznie dołączyć potwierdzenie opłaty za boksy  

6. KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

  Sędzia Główny  - Anna Piasecka 

  Sędzia WZJ       - Beata Libera  

7. LEKARZ ZAWODÓW :  Michał Glinka  tel. 692 483 111 

8. POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII: dr n. wet. Janusz Związek tel. (34) 310-01-34 

9. DYREKTOR ZAWODÓW: Krzysztof  Suchan tel. 691 540 973 

10. PROGRAM  ZAWODÓW: 

  

Sobota 
Konkurs  nr 1  -  L-1   czworobok 20x60         zawody regionalne i towarzyskie 

Konkurs nr 2   -  L-2    czworobok 20x60        zawody regionalne i towarzyskie  

Konkurs nr 3   -  P-1                                         zawody regionalne i towarzyskie 

Konkurs nr 4   -  D-1                                        zawody regionalne i towarzyskie  

Konkurs nr 5   -  N-4                                        zawody regionalne                                 

Konkurs nr 6   -  N-5                                        zawody regionalne 

Konkurs nr 7   -  C-1                                        zawody regionalne 

Konkurs nr 8   -  C-2                                        zawody regionalne  

 

Niedziela 
Konkurs nr   9   -  L-2 czworobok 20x60         zawody regionalne i towarzyskie 

Konkurs nr 10   -  L-3 czworobok 20x60         zawody regionalne i towarzyskie   

Konkurs nr 11   -  P-2                                       zawody regionalne i towarzyskie 

Konkurs nr 12   -  D-2                                      zawody regionalne i towarzyskie 

Konkurs nr 13   -  N-4                                      zawody regionalne                                 

Konkurs nr 14   -  N-6                                      zawody regionalne 

Konkurs nr 15   -  C-2                                      zawody regionalne 

Konkurs nr 16   -  C-3                                      zawody regionalne 

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

  

a. Plac konkursowy będzie dostępny dla zawodników w przeddzień zawodów tj. od 1.09.2017 w godz. 

od 15.00 do 20.00  

b. Opłaty: 

     Opłata organizacyjna  -  

mailto:cwaltruskolasy@interia.eu


                                         -  60 zł za start w jednym konkursie  zawodów  regionalnych i towarzyskich 

      Opłata za boks           - 160 zł / za zawody  - ilość boksów ograniczona 

c. Obowiązują dokumenty jeźdźców i koni  zgodne z przepisami PZJ i weterynaryjnymi. 

d. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki  mogące zaistnieć w czasie trwania 

zawodów. 

e. Miejsce dla koni będzie przygotowane od 1.09 od godz. 14.00. Prosimy zabrać pojemniki na paszę i 

wodę. Możliwość dokupienia słomy i siana w cenie 10 zł / kostka. 

f. Nagrody: Flot’s dla koni, nagrody dla zawodników w każdym konkursie. 

Pula nagród  6 000 zł. 
Nagrody ufundowali: 

 
1. Agnieszka Boczar  

2. PMS 4i Tworzywo sztuczne 

3. AUTO-DONIEC s.c. 

 

 
g. Noclegi  we własnym zakresie- na terenie ośrodka    Agrogościna CWAŁ  tel. 605 653 003 

 

12. W zawodach towarzyskich prawo startu mają osoby niezarejestrowane w WZJ lub PZJ lub 

zarejestrowane, ale nie posiadające aktualnej licencji   PZJ zawodnika lub konia. Zawodnicy muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę rodziców na udział w zawodach, konie 

aktualne szczepienia. 

13. Propozycje zatwierdzone przez Pana Tadeusza Kozę w dniu 18.08.2017r. 

 

   OPŁATY ZA BOKSY  PROSIMY WPŁACIĆ NA NR KONTA: 

       Ośrodek Jeździecki Cwał 

       Ul. Opolska 18    42-134 Truskolasy 

Nr   59 1050 1142 1000 0090 6865 6215 

Z dopiskiem  - opłata za boks  

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

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. 

 



 


