
 

 

Wrocławski Tor 

Wyścigów Konnych 

PARTYNICE 

Stowarzyszenie 

Pro Hipico Bono 
Euro Equus 

 

zapraszają na  

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA  

W JEŹDZIE BEZ OGŁOWIA 

EURO EQUUS 

 

17 - 19 wrzesień 2021 r. 

WROCŁAW – PARTYNICE 

 

I. Miejsce zawodów: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 

 ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław 

 tel: 71 339 83 64; fax: 71 333 45 18 

II. Uczestnicy: Do udziału w zawodach dopuszcza się jeżdżących konno bez użycia   

   tradycyjnych ogłowi i kiełznań. 

Zawodnicy konkurować będą w kategoriach OPEN oraz następujących:  

1. Senior – ukończone 18 lat 

2. Junior – ukończone 10 - 17 lat 

2.1 kuce (wzrost do 149 cm w kłębie) 

2.2 duże konie (wzrost powyżej 149 cm w kłębie) 
(UWAGA!W tej grupie zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w zawodach) 

W przypadku małej liczby zgłoszonych par w danej kategorii, Organizator 

ma prawo rozegrać konkursy w kategorii OPEN (nie dotyczy to konkurencji 

skoków przez przeszkody – podział na kuce i duże konie). 

III. Termin zgłoszeń: Zgłoszeń do zawodów należy dokonywać przez portal  

Equita.pl 
W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy zawody@torpartynice.pl 

Termin zgłoszeń do 13.09.2021 r. 

IV. Wymagania: 

1. Zawodnicy:  

1.1 Dokumenty:  

- zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich poświadczających  

o braku przeciwwskazań do startu w zawodach. 

 

 



Strój zawodników: 

- we wszystkich dyscyplinach w kategorii junior obowiązkowym nakryciem głowy jest kask 

ochronny z trójpunktowym zapięciem. 

- w skokach przez przeszkody wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startowania w kaskach 

ochronnych oraz zawodnicy, którzy nie ukończyli 15 roku życia również w kamizelkach 

ochronnych.  

- zaleca się jednak wszystkim uczestnikom stosowanie nakrycia głowy w postaci kasku 

ochronnego z trójpunktowym zapięciem. 

- dopuszcza się używanie batów i ostróg opisanych jako dozwolone w przepisach 

poszczególnych dyscyplin PZJ. 

- w konkurencji Liberty Trail, Dressage Show, Skoki dopuszcza się dowolny schludny strój 

zawodników.  

- komisja sędziowska ma prawo ingerencji w sytuacjach, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu jeźdźca lub konia. 

2. Konie: 

2.1 Dokumenty: 

- wymagane szczepienia ochronne przeciwko grypie koni z poświadczonym wpisem  

w paszporcie. Szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody.  

Konie bez aktualnych szczepień nie będą wpuszczane na teren WTWK-Partynice! 

-   paszport PZHK/PZJ/FEI 

2.2 Sprzęt jeździecki: 

- Zawody zostają rozegrane bez tradycyjnych ogłowi i kiełznań, w siodle tradycyjnym 

(angielskim, westernowym, węgierskim etc.) lub w siodle/padzie do jazdy na oklep, 

- Podczas przejazdu punktowanego koń nie może mieć na głowie żadnego ogłowia, kantara czy 

kawecanu, 

- Dopuszczalny jest napierśnik oraz ochraniacze na nogi dla koni, 

- Dopuszczalne jest założenie koniowi na szyję tzw. cordeo czyli paska (linki) o obwodzie 

zamkniętym. Cordeo podczas całego przejazdu musi znajdować się poniżej tchawicy! 

     

- Na rozprężalni koń może mieć założony łagodny kantar (niedopuszczalne są kiełzna, 

hackamore, bosal, halter zbudowany z ostrych sznurków etc.). Sędziowie mogą 

dokonywać kontroli stosowanego kiełzna i w zależności od decyzji upomnieć 

zawodników lub ich wyeliminować ze startu w zawodach, 

- Dopuszcza się udział zawodnika w więcej niż jednej konkurencji w obrębie danej grupy 

wiekowej, na różnych lub na tym samym koniu, przy czym jeden koń może w jednym dniu 

wystartować w maksymalnie trzech konkursach, natomiast para koń/jeździec  

w maksymalnie dwóch konkursach. W przypadku małej liczby zgłoszonych par do danej 

kategorii wiekowej, Organizator ma prawo rozegrać konkursy w kategorii OPEN (nie 

dotyczy to konkurencji skoków przez przeszkody – podział na kuce i duże konie). 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi propozycjami mają zastosowanie przepisy 

poszczególnych dyscyplin PZJ. 



V. Osoby Oficjalne: Komisja Sędziowska: 

 Przewodniczący: Agnieszka Staniszewska-Bakuła 

 Członkowie komisji: Blanka Satora, Adam Susłowski, Dominika Paes 

 Dyrektor Zawodów: Agnieszka Hanc 

 Biuro Zawodów: Anna Skrzypek 

 Lekarz wet. Zawodów: Przemysław Różycki 

 Gospodarz Toru:  Mateusz Gieryn 
 

VI. Opłaty: Boks na całe zawody (16-19.09.2021) z pierwszą ściółką:   300,00 zł  

 Opłata za konkurencje:  Liberty Trail - 400,00 zł/za całe zawody 

        (płatne w biurze zawodów) 

      Dressage Show – 300,00 zł/za całe zawody 

        (płatne w biurze zawodów) 

      Skoki – 300,00 zł/za całe zawody 

        (płatne w biurze zawodów) 

 Podłączenie koniowozu do prądu:  80,00 zł / dzień 

 Słoma i siano dla koni dostępne bezpłatnie na terenie zawodów. 
 

VII. Program Zawodów: 

 

CZWARTEK 16.09.2021 r. 

Organizator udostępnia boksy dla koni od czwartku 16.09.2021 r. od godziny 8.00 

Duża hala (konkursowa) dostępna na treningi w czwartek 16.09.2021 r. w godz. 16:00 – 20:00 

PIĄTEK 17.09.2021 r. 

I półfinał Liberty Trail  - konkurencja Liberty Trail 

I półfinał w Dressage Show   - program obowiązkowy 

I półfinał w Skokach    - Senior konkurs zwykły   80 cm 

     Juniorzy konkurs zwykły K    50 cm 

     Juniorzy konkurs zwykły DK   70 cm 

 

SOBOTA 18.09.2021 r. 

II półfinał Liberty Trail  - konkurencja Liberty Trail 

II półfinał w Dressage Show  - program obowiązkowy 

II półfinał w Skokach    - na wybranej trasie 

     Senior konkurs zwykły  80 - 120 cm 

     Junior konkurs zwykły K   50 - 80 cm  

     Junior konkurs zwykły DK  70 - 100 cm 

 

NIEDZIELA 19.09.2021 r. 

FINAŁ LIBERTY TRAIL    - konkurs finałowy LIBERTY TRAIL 

Finał w Dressage Show    - konkurs FREESTYLE SHOW 

Finał w Skokach    - na wybranej trasie  

     Senior konkurs zwykły  100 - 140 cm 

     Junior konkurs zwykły K  70 - 100 cm 

     Junior konkurs zwykły DK  90 - 120 cm 

 



VIII. Szczegóły rozgrywania poszczególnych dyscyplin w regulaminie 

zawodów – publikacja 16.09.2021 r. 

UWAGA! Zmiana zasad rozgrywania konkursu Skoków i Dressage Show! 

 

IX. NAGRODY: Organizator przewiduje dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,  

we wszystkich dyscyplinach następujące nagrody:  

- dla wszystkich medalistów – medale 

- dla medalistów w kategoriach junior - nagrody rzeczowe, 

- dla medalistów w kategoriach senior i OPEN - nagrody finansowe: 
 

Dyscyplina Pula Miejsce I Miejsce II Miejsce III 

Liberty Trail 11 000 zł 6 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 

Dressage Show 6 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 

Skoki 6 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 

 

dla wszystkich uczestników: flot’s 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody,  

wypadki i kradzieże. 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, informacje należy podać 

najpóźniej do środy 15 września 2021 r. na adres  

anna.skrzypek@torpartynice.pl. 
 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Organizator zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 

koniem. 

mailto:anna.skrzypek@torpartynice.pl

