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PROPOZYCJE 

Wrocławskie zawody regionalne w ujeżdżeniu 

Otwarty Amatorski Puchar  Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego 

ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU  

ZAWODY TOWARZYSKIE w UJEŻDŻENIU  

Kategoria:  

Seniorzy  U25  Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy  Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, ul Zwycięska 2, 53-033 

Wrocław 

DATA:  14.07.2019 

HALOWE:  OTWARTE:  

ORGANIZATOR: Dolnośląski Związek Jeździecki, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice   

ADRES:  ul Borowska 1-3,  50-529 Wrocław 

TELEFON: 518 959 252 

EMAIL:  dzj@dzj.wrocław.pl 

STRONA WWW:dzj.wrocław.pl 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Jerzy Sawka 

DYREKTOR ZAWODÓW: Małgorzata Brodziak 601 439 010 

BIURO ZAWODÓW: Aleksandra Chmielnicka, Dominika Jurkiewicz 517 221 660  

SZEF STAJNI:  Agata Więckowska 885 772 666
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 

Sędzia główny Ewa Formicka A 1  518 959 252  

Delegat PZJ/DZJ Izabela Bek-Kaczkowska A 2 517 221 660 

Sędzia Marek Pawłowicz A 1 - 

Sędzia - - - 

Sędzia - - - 

Delegat techniczny - - - 

Przewodniczący komisji 
odwoławczej 

- - - 

Komisja odwoławcza - - - 

Szef komisarzy Marek Pawłowicz A 1 - 

Komisarz Aleksandra Hładziak, Katarzyna Sicińska A 3 - 

Delegat weterynaryjny - - - 

Lekarz weterynarii 
zawodów 

Przemysław Różycki   PZJ 601 501 521  

Asystent lekarza 
weterynarii 

- - - 

Podkuwacz Ryszard Mamajek - - 

Obsługa medyczna Lux Med - - 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  20x60m,piasek kwarcowy. 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  20x60, piasek kwarcowy. 

- Place treningowe (wymiary i podłoże): - 

- Plac do lonżowania:    - 

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):  32, 3x3m 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): - 

- Parking dla koniowozów:      

- Parking dla publiczności:    

- Catering na miejscu zawodów:   

- Toalety na miejscu zawodów:    

- Prysznice na miejscu zawodów:   

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

Dodatkowe informacje od organizatora np. rekomendowany hotel, wskazówki dojazdu 

 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie 

23:00. 

 Dzień Data Godzina 

Otwarcie stajni Sobota  13.07.2019 16.00 

Otwarcie czworoboku 
treningowego 

Sobota 13.07.2019 16.00 

Przegląd koni - - - 

Re-inspekcja - - - 

Odprawa techniczna - - - 

Deklaracje startów - - - 

Losowanie kolejności 
startów 

- - - 

Sprawdzanie muzyki 
do programów 
dowolnych 

- - - 
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Numer 
konkursu 

Ranga Konkursy Dzień Data Godzina 

1 ZT Program autorski –Pierwszy 
krok 20x40* załącznik** 
regulamin  

Niedziela 14.07.2019  9.00 

2 ZT Program autorski – Debiuty, 
20x40* załącznik** regulamin 

Niedziela 14.07.2019   

3 ZT Program L1, 20x40** regulamin Niedziela 14.07.2019   

4 ZR Poziom L, Program L3, 20x60 Niedziela 14.07.2019   

5 ZR Poziom P, Program P2, 20x60 Niedziela 14.07.2019   

6 ZR Poziom D, Program D1 Niedziela 14.07.2019   

7 ZR Poziom N, Program N3 Niedziela 14.07.2019   

7A ZR Poziom N, Program N4 Niedziela 14.07.2019   

8 ZR Poziom C, Program C1 o 
nagrodę firmy DHORSE 

Niedziela 14.07.2019   

9 ZR Poziom CC, Program CC1 Niedziela 14.07.2019   

9A ZR Poziom CC, Program CC5 Niedziela 14.07.2019   

10 ZR Poziom CS, Program CS1 o 
nagrodę Firmy Zdrowy Koń 

Niedziela 14.07.2019   

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: Kamil Kaczkowski 

Termin zgłoszeń :   10.07.2019 r godz. 22.00 

Forma zgłoszeń :   przez panel:  http://www.equita.pl/ 

W razie pytań związanymi z panelem zgłoszeń: pomoc@equita.pl. Zawody rozgrywane zgodnie z 

aktualnymi regulaminami i przepisami. Zgłoszenia powinny zawierać numer paszportu, nr PZJ/ DZJ 

konia, imię i nazwisko i nr PZJ/ DZJ zawodnika, klub oraz nr konkursu i ilość przejazdów, numery 

licencyjne nie dotyczą zawodów towarzyskich Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub 

w dniu zawodów: opłata 40 zł. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania 

weterynaryjne koni oraz szczepienia p. grypie. Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do 

startów! Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych na start w zawodach. Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni 

obowiązuje noszenie prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask). Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas zawodów Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany w programie zawodów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do 

odwołania niektórych konkursów Prosimy o dostarczenie paszportów koni do biura zawodów na 2 

godziny przed startem Przypominamy o obowiązku posiadania numerów startowych Wszelkie 

nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwać do gnojownika usytuowanego koło stajni 

sportowej- murowanej. Przyczepy i koniowozy prosimy parkować wyłącznie na miejscu wyznaczonym 

przez WTWK Partynice - parking przy stajni letniej. Jeżeli ktoś chce zamówić boks na zawody prosimy 

to zrobić przez panel http://www.equita.pl/ dodać potwierdzenie przelewu w formie załącznika oraz 

wysłać emaila na adres malgorzata.brodziak@torpartynice.pl, za boks należy uregulować wpłatę na 

konto: Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych Partynice - konto: 98 2030 0045 1110 0000 
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0269 4650 z nazwiskiem zawodnika i imionami koni do dnia 08.07.2019 r, bez wpłaty na konto nie 

gwarantujemy otrzymania boksów !!!! 

Za nieprzestrzegania ustaleń osoby naruszające będą ponosiły konsekwencje finansowe. Wstawianie 

koni do boksów, za które nie zapłacono opłata organizacyjna: 150 zł. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z 

UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJE NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 12.07.2019 r. DO GODZINY 

15:00 na adres: kaczkowska@manes.pl i ANULOWAĆ ZGŁOSZENIE na stronie http://www.equita.pl/ 

 

VII.  OPŁATY 

Wpisowe: 40 zł od każdego konia 

Startowe: 80 zł od każdego startu 

Opłata antydopingowa: - 

Boks:  100 zł dzień 

Podłączenie do prądu: 50 zł  

Możliwość wstawienia konia do boksu od godziny 16.00 w dniu 13.07.2019 roku. Koniecznie własne 

żłoby do paszy oraz własne siano. Zapewniamy pierwsze ścielenie. Boks dostępny „po potwierdzeniu 

rezerwacji” – opłata do 08.07.2019 r. Boksy (liczba ograniczona). 

VIII. NAGRODY 

Gwarantowana minimalna pula nagród finansowych: - 

Floo (min. dla najlepszych 25 % koni w każdym konkursie) 

Podział nagród na poszczególne miejsca w konkursie (dla min. 25% startujących): 

Organizator przewiduje w każdym konkursie nagrody rzeczowe od sponsorów 

Nr 
konkursu 

1 m-ce 2 m-ce 3 m-ce 4 m-ce kolejne 

1 Puchar DZJ - - - - 

2 Puchar DZJ - - - - 

3 Puchar DZJ - - - - 

4 Puchar DZJ - - - - 

5 Puchar DZJ - - - - 

6 Puchar DZJ - - - - 

7 Puchar DZJ - - - - 

7A Puchar DZJ - - - - 

8 Puchar DZJ 
Nagrody 
rzeczowe  
DHORSE 

Nagrody 
rzeczowe  
DHORSE 

 Nagrody 
rzeczowe  
DHORSE 

- - 

9 Puchar DZJ - - - - 

9A Puchar DZJ - - - - 
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10 Puchar DZJ, 
nagrody 
rzeczowe-
Zdrowy Koń 

Nagrody 
rzeczowe  
Zdrowy Koń 

Nagrody 
rzeczowe  
Zdrowy Koń 

Nagrody 
rzeczowe 
Zdrowy Koń 

Nagrody 
rzeczowe 
Zdrowy Koń 

 

   

 

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE  

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 

1 Powiatowy lekarz wet. Wojciech Gadziński  71 347 98 20 

2 Delegat weterynaryjny - - 

3 Lekarz wet. zawodów Przemysław Różycki 601501521 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.  

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

A) szczepienie podstawowe: 

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go 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. 

 

X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia 

oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. 

Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy 

medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na 

teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie 

eutanazji.  
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V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

Propozycje zatwierdzone w dniu: 10.06.2019 

Osoba zatwierdzająca:   Monika Słowik 

 

*załącznik Program Autorski Pierwszy Krok, Program Autorski Debiuty  

**regulamin Otwartego Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego w Kategorii „Pierwszy Krok”, 

„Debiuty” oraz „L1 Towarzyski” 

 

** Regulamin Otwartego Amatorskiego Pucharu Dolnośląskiego Związku 

Jeździeckiego  

w Kategorii „Pierwszy Krok”, „Debiuty” oraz „L1 Towarzyski” 

 

1. Puchar skierowany jest do wszystkich amatorów jeździectwa, którzy zaczynają stawiać 

pierwsze kroki na czworoboku. 

2. Rozegrany zostanie przy zawodach regionalnych, na otwartym, kwarcowym czworoboku, 

przed trybuną boczną Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. 

3. Będzie sędziowany przez sędziów z licencją Polskiego Związku Jeździeckiego. 

4. Zawodnicy oraz konie nie mogą mieć licencji ani klasy sportowej. Nie mogą być 

zarejestrowani w DZJ czy PZJ. W kategorii L1 zawodnicy mogą, ale nie muszą posiadać  

brązową odznakę jeździecką PZJ.  W kategorii Pierwszy Krok i Debiuty zawodnicy nie mogą 

posiadać odznaki jeździeckiej.  

5. Dozwolone jest czytanie programu na czworoboku.  

6. W kategorii Pierwszy Krok dozwolona jest asysta instruktora na czworoboku (prowadzenie 

konia w ręku lub obok konia). Oczywiście wyżej promowane będzie samodzielna jazda 

zawodnika.   

7. Każdy zgłoszony koń lub kuc może wystartować w zawodach trzy razy pod różnymi 

zawodnikami. Konie obowiązują szczepienia według przepisów weterynaryjnych PZJ. Rząd 

jeździecki według przepisów PZJ, dozwolone wpinacze, wytoki ruchome, podogonia i 

nauszniki.   

8. Zawodnik może wystartować najwyżej w dwóch kategoriach, przy czym jeden raz w jednej 

kategorii. Obowiązuje strój galowy, bryczesy, buty jeździcie oraz atestowany kask. Zalecana 

jest kamizelka ochronna dla dzieci do 12 lat. Niedozwolone są ostrogi. Dozwolona jest jazda z 

batem do 120cm. Zawodników obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do startu w zawodach, zawodników niepełnoletnich obowiązuje 

dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.  

9. Obowiązują programy Autorski Pierwszy Krok i Autorski Debiuty (załącznik do regulaminu, 

autorzy: Małgorzata Święcicka i Katarzyna Kopera)  oraz program L1 PZJ 2019. Sędziowie w 
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skali od 0 do 10 będą oceniać poszczególne chody konia, dokładność w rysunku oraz dosiad 

zawodnika i użycie pomocy.  

10. Nagrodą za pierwsze miejsce w każdej kategorii jest Puchar oraz roczna darmowa licencja 

rejestracyjna w DZJ. Pozostali uczestnicy podczas ceremonii dekoracji otrzymają pamiątkowe 

floo.  

11. Zawodników obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Postępowania z Koniem.  

 

Sponsorzy: 
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