
 
Otwarte  X Zawody  w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

Ranczo Rubin Nowa Wieś 

                                                                     29 – 30.04.2023 r.  
 

Propozycje zawodów zatwierdzone w dniu 13.03.2023 r. przez Kolegium Sędziów Lubuskiego 
Związku Jeździeckiego. 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE : 

Typ zawodów: towarzyskie 

Klasyfikacje: Profi i Amator – odpowiednio dla zaprzęgów jedno, paro i czterokonnych 

oraz kuców (przy odpowiedniej ilości zgłoszeń) 

Zawodnik Profi – każdy, który w swojej karierze wystartował w klasie N i wyżej. 

Zawodnik Amator – startujący w klasie L lub zawodnik nigdy nie zarejestrowany. 

Data zawodów: 29 – 30.04.2023r. 

2. KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Stowarzyszenie Ranczo Rubin  

3. OSOBY OFICJALNE: 

• Sędzia główny: Adam Markowski 

• Gospodarz toru: Gracjan Pietruszka 

• Obsługa komputera: Dagmara Małecka (zawody.kegle.pl) 

• Biuro zawodów: Kinga Kaczmarek (tel. 607-708-150) 

 

4. MIEJSCE ZAWODÓW: 

Ranczo Rubin, Nowa Wieś, ul. Leśna 30, 67-400 Wschowa 

5. UCZESTNICY: zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ, OZJ lub amatorzy. 

Uczestników obowiązują: 

• aktualne badanie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeździectwa, 

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

• osoby niezarejestrowane w PZJ/WZJ obowiązuje pisemna deklaracja „ Oświadczenie” 

• osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

Zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z Uchwałą LZJ . Sprawy nieokreślone 

regulaminem warunkuje Regulamin Powożenia 2022 oraz Przepisy Dyscypliny 

Powożenia. 
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6. PROGRAM ZAWODÓW: 

29.04.2023 – sobota 

od godz. 08:30 Odprawa techniczna  

godz. 09:00 Konkurs ujeżdżenia. Program (w załączniku) może być czytany 

godz. 18:00 Zabawa taneczna  

 

30.04.2023 – niedziela 

godz. 8:30 Oglądanie trasy konkursu  

godz. 10:00 Konkurs kombinowany zręczności powożenia z elementami maratonowymi -  

dwunawrotowy, w pierwszym nawrocie 3 przeszkody /1 przeszkoda wodna/ plus kegle,  

w drugim nawrocie 2 przeszkody /1 przeszkoda wodna/ plus kegle - wyłączona część 

przeszkód, szerszy rozstaw zmieniony dystans i norma czasu. Liczy się czas (norma) plus  

3 pkt. za zrzutkę, pozostałe błędy według tabeli. 

 

godz. 16:00 Ceremonia dekoracji uczestników 

 

Godziny mogą ulec zmianie. 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenia prosimy dokonywać za pomocą portalu zawody.kegle.pl do dnia 15.04.2023 r. 

Prosimy podać dane zawodnika, koni, klubu lub stajni oraz kategorię, w której się startuje. 

 

 Opłaty : 

Boks – 300 PLN  

Wpisowe – 200 PLN 

Podłączenie do prądu za całe zawody – 150 PLN 

 

Siano i słoma w zakresie zawodnika (możliwość zakupu na miejscu). 

 

Opłat należy dokonać do dnia 15.04.2023r na konto: 

Stowarzyszenie Ranczo Rubin 



 
Otwarte  X Zawody  w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi 

Ranczo Rubin Nowa Wieś 

                                                                     29 – 30.04.2023 r.  
Nowa Wieś, ul. Leśna 30, 67 – 400 Wschowa 

Konto nr: 18 1090 1290 0000 0001 4762 9980 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie 

Ranczo Rubin Nowa Wieś, Nowa Wieś, ul. Leśna 30, 67-400 Wschowa 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia 28.04.2023 r. od godz. 09:00. 

8. NAGRODY : 

• Dla zwycięzców puchary. Dla wszystkich uczestników flot’s. 

• Nagrody rzeczowe 

9. WARUNKI TECHNICZNE: 

• Próba ujeżdżenia: 

– Zawodnik Amator, program YH3A: Czworobok 80m x 40m, zaprzęgi czterokonne 

100m x 40m 

– Zawodnik Profi, program 1*B: Czworobok 80m x 40m, zaprzęgi czterokonne  

100m x 40m 

– Możliwy jest start bryczką maratonową. Ogumienie pneumatyczne dozwolone. 

– Dopuszcza się możliwość czytania programu ujeżdżenia podczas przejazdu. 

– Stroje dopasowane do rodzaju zaprzęgu: nakrycie głowy i rękawiczki dla   

zawodnika i luzaków są obowiązkowe. 

• Próba zręczności z elementami próby terenowej:  

– dopuszczalne ogumienie pneumatyczne, 

– zawodnika i luzaka obowiązują kaski, oraz kamizelki ochronne lub ochraniacze 

kręgosłupa. 

• Informacje dotyczące całych zawodów: 

– Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów cztero…, paro… i jednokonnych, koni i kuców. 

– Zawodnik może wystartować maksymalnie czterema zaprzęgami. 

– konie obowiązuje Paszport Hodowlany lub PZJ z aktualnymi szczepieniami przeciw 

grypie.  

- Organizator nakłada obowiązek na powożących, aby konie przez cały czas trwania 

zawodów znajdowały się w boksach na terenie zawodów.  
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10. INNE 

• Ograniczenie odpowiedzialności 

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

Komitet organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachowań 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 koni. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

• Sprawy weterynaryjne 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a).szczepienie podstawowe : 

-  pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-ego dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia, 

b).szczepienie przypominające : 

- 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. 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

• NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. 

       WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU  

       I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 

• PSY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE SZCZEPENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

• ZAKAZ PALENIA NA ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH. 

• PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA 

KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW. 

• WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ PRZY SOBIE DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY IDENTYFIKACJĘ KONI (PASZPORT) ORAZ 

POŚWIADCZENIE ZDROWOTNOŚCI KONI – WZÓR ZAŚWIADCZENIA  

W ZAŁĄCZNIKU 

• POWOŻĄCY JAK I LUZAK W MOMENCIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: 
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1. Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i bierze udział w zawodach  

na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  

za poniesione uszczerbki na zdrowiu oraz uszkodzenia mienia. Jestem świadomy 

ryzyka sportowego związanego ze startem w tych zawodach i niniejszym zrzekam się 

ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu oraz z tytułu 

okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Oświadcza, że stan zdrowia oraz umiejętności pozwalają w pełni na uprawianie 

dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na przystąpienie do rywalizacji sportowej. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych  

z organizacją zawodów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.  

z 2019, poz. 1781) Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady  

z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora  

i sponsorów. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

1. 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. 

2. 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 

przypadków nadużywania pomocy. 

3. 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. 

4. 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, ewentualnej eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy  

z koniem. 


