
 

 

Stajnia Ozorowice  

zapraszają na  

Jeździeckie Zawody Rekreacyjne  

„W SAMO POŁUDNIE” 

Ozorowice 11.05.2019 r. 
 

 

Regulamin zawodów  
 

Cele:  

 popularyzacja wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska jazdy konnej w stylu 

western, jako rodzinnej formy rekreacji i wypoczynku w kontakcie z naturą. 

 propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do uprawiania jeździectwa 

 umożliwienie, szczególnie jeźdźcom amatorom bez względu na styl jazdy jaki uprawiają 

na co dzień udziału w zawodach westernowych . 

 wykorzystanie walorów rekreacyjnych Ozorowic jako miejsca rodzinnego wypoczynku,  

 

Kategoria: rekreacyjne zawody ogólnopolskie  
 

Termin: 11 maja (sobota) 2019 r. 

 

Miejsce: Stajnia Ozorowice ul. Polna 

  14km od DH Astra we Wrocławiu 

  4km id Pęgowa 

 

Kierownik zawodów:  Andrzej Truskowski 

 

Biuro zawodów czynne: 11 maja (sobota) 8.00 – 15.00 
 

 

Informacje dodatkowe:  
Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo oprócz wyjątków opisanych w dalszych 

postanowieniach regulaminu. Zawody sędziowane będą przez sędziego i ring stewarda PLWiR. 



 

 

 

Zasady uczestnictwa:  

 w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy jeżdżący konno bez względu na styl jazdy, 

jaki uprawiają na co dzień.  

 zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w zawodach PLWiR oraz innych organizacji 

westernowych w Polsce i za granicą startują w klasie amator – rekreacyjnej (poziom 

konkurencji dostosowany do umiejętności jeźdźców i koni) 

 zawodnicy, którzy uczestniczyli w zawodach PLWiR oraz innych organizacji 

westernowych w Polsce i za granicą startują w klasie Open.  

 zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni zostaną do zawodów na podstawie pisemnej zgody 

rodziców,  

 zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich lub własnoręcznie 

podpisanego, a w przypadku małoletnich podpisanego przez rodziców, oświadczenia o 

stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie jeździectwa i start w rekreacyjnych 

zawodach jeździeckich. 

 

Konkurencje w klasach: 

Amator - trail, western horsemanship 

Open - trail, western horsemanship 

 

UWAGA! Wszyscy zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do startowania w kaskach lub 

toczkach, pełnoletni w nakryciu głowy według stylu jazdy (toczek lub kapelusz). 

 obowiązuje strój odświętny, jednorodny - westernowy lub angielski 

 dopuszczalny jest rząd klasyczny lub westernowy. 

 zawodnicy na koniach pracujących na kiełźnie – czance, mogą trzymać wodze w dwóch 

rękach. 

 

Zgłoszenia elektroniczne (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do dnia 9 maja 2019 – 

e-mail: katarzyna.truskowska@gmail.com  

Wpisowe (płatne na miejscu zawodów) – 100 zł od pary zawodnik, koń – bez względu na ilość 

startów w konkurencjach 

 

Nagrody: dyplomy, flot’s.  

 

Dokumentacja koni:  

 paszport hodowlany PZHK 

 aktualne szczepienia poświadczone wpisem w paszporcie konia  

 

Warunki techniczne:  

 arena na terenie stajni Ozorowice o wymiarach 60 X 60 metrów, podłoże piaszczyste  

 hala o wymiarach 20 X 40 metrów,  podłoże piaszczyste ( w przypadku deszczu ) 

 łąki na których można postawić auto z przyczepą 

 w stajni dostępne są 4 boksy ( opłata za boks 100 zł ) oraz 4 miejsca pod wiatą ( opłata 50 

zł za pobyt ) 

 

 

 

 

 

 



Postanowienia końcowe: 

 koń może wziąć udział maksymalnie w czterech startach podczas zawodów,  

 koń w każdej konkurencji może wystartować nawet trzy razy, ale pod innym jeźdźcem  

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 organizator może zobowiązać jeźdźców uczestniczących w zawodach do uczestnictwa w 

uroczystym otwarciu imprezy.  

 w przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo do zmian miejsca 

rozgrywania konkurencji. 

 organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu. 

 organizator podkreśla, że za przypadki niehumanitarnego traktowania konia zawodnik 

będzie zdyskwalifikowany.  

 na zawodach będzie cały czas obecna pomoc medyczna 

 wszyscy startujący będą ubezpieczeni od NNW 

 zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 


