
II OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W 

POWOŻENIU KOŃMI ZIMNOKRWISTYMI W RAMACH DNI GRUDZIĄDZA 

1. Termin: 19.06.2022 

2. Miejsce: Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu 

3. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „Rywal” im. C.W.K. 

4. Kontakt i zgłoszenia: rywal.grudziadz@wp.pl, tel. 603298485 do dnia 15 czerwca 2022 roku 

5. Plac konkursowy: podłoże trawiaste 

6. Rozprężalnia: podłoże trawiaste  

7. Wymagane dokumenty: paszporty koni, zawodnicy i luzacy do 18 roku życia  zgoda rodziców 

Program zawodów: 

Niedziela godz. 11:30 – narada techniczna 

Godz. 12:00 – rozpoczęcie konkursów 

1. Półfinał single - dokładności 

2. Finał single - szybkości 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe za pierwsze trzy miejsca 

oraz flot’s dla wszystkich koni i gadżety dla wszystkich uczestników. 

 

SPRAWY OGRANIZACYJNE: 

Przynajmniej jedno z rodziców startującego konia musi być rasy zimnokrwistej.  

Każdy koń będzie mógł startować maksymalnie dwa razy w ciągu dnia.  

Klasyfikacja końcowa będzie sumą wyników z półfinału i finału. 

Do udziału w Mistrzostwach dopuszczone będą zaprzęgi wyłącznie maratonowe. 

UWAGA: w razie konieczności będzie możliwość skorzystania z bryczki na miejscu.  

Koszty: 

a) Wpisowe – na koszt organizatora 

b) Startowe – na koszt organizatora 

W czasie trwania zawodów obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Postępowania z Koniem 

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,  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. 
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III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także 

podczas podróży powrotnej z zawodów. 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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.                 

 

Serdecznie zapraszamy 

                                            

      JKS „Rywal” IM. C.W. K. 

                                                                                          Michał Masłowski 


