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PROPOZYCJE 

Zawody Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu 

eliminacje MPMK  

ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU  

ZAWODY TOWARZYSKIE w UJEŻDŻENIU  

Kategoria:  

Seniorzy  U25  Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy  Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Strzegom – Morawa  

DATA:  9-10.07.2022 

HALOWE:  OTWARTE:  

ORGANIZATOR: IzMa, LKS Stragona Strzegom   

ADRES:  Morawa 36, 58-150 Strzegom 

TELEFON: 517 221 660 

EMAIL:  zawody@manes.pl 

STRONA WWW: 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

BIURO ZAWODÓW: Tomasz Kaczkowski    691 668 939   e-mail: zawody@manes.pl   

Obsługa techniczna (listy startowe, wyniki):          Kamil Kaczkowski                  514 172 006  
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą byd zgodne z Przepisami Ogólnymi, 

Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 

Sędzia główny Izabela Bek-Kaczkowska  A2 517 221 660 

Delegat PZJ/DZJ Eliza Skórczyoska  A1  798 041 712 

Sędzia Izabela Popławska - Szostak A1 - 

Sędzia Ewa Zaręba A1 - 

Sędzia - - - 

Delegat techniczny - - - 

Przewodniczący komisji 
odwoławczej 

- - - 

Komisja odwoławcza - - - 

Komisarz:  Anna Augustyoska-Mincger A2, K1 - 

Delegat weterynaryjny - - - 

Lekarz weterynarii zawodów Karolina Kaczmarek - 790 633 031 

Podkuwacz Mieczysław Kryszczyoski  - 605 312 762 

Obsługa medyczna Piotr Woźniak - 603 317 213 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  25x65, Piaskowe firmy Vornbrock. 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  20 m x 60 m, Piaskowe firmy Vornbrock. 

- Place treningowe (wymiary i podłoże):  - 

- Plac do lonżowania:    - 

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):  - Boksy angielskie namiotowe 100 sztuk, wym. 3x3m  

- Parking dla koniowozów:      

- Parking dla publiczności:    

- Catering na miejscu zawodów:   

- Toalety na miejscu zawodów:    

- Prysznice na miejscu zawodów:   

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

Zawody regionalne i towarzyskie będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami konkurencji 

ujeżdżenie. Na zawodach regionalnych obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i 

regulaminami PZJ i weterynaryjnymi. Zawodnicy nieposiadający wymaganych dokumentów nie 

zostaną dopuszczeni do startów. Koo aby startowad w zawodach regionalnych musi mied 

wykupioną opłatę licencyjną według cennika PZJ/OZJ. Powyższe nie dotyczy zawodów 

towarzyskich. Na zawodach regionalnych i towarzyskich obowiązują zatwierdzone przez zarząd PZJ 

aktualne „Wytyczne w Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z 

Covid – 19”.  SKANY DOKUMENTÓW – PASZPORTY KONI PROSIMY PRZESYŁAD NA ADRES E-MAIL: 

zawody@manes.pl, SKANY BADAO LEKARSKICH ZAWODNIKÓW NA ADRES E-MAI: 

zawody@manes.pl 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

Konkursy nie powinny się rozpoczynad przed godziną 8:00 i nie powinny się kooczyd po godzinie 

21:00. 

 Dzieo Data Godzina 

Otwarcie stajni piątek 08.07.2022 12.00 

Otwarcie czworoboku 
treningowego 

piątek 08.07.2022 Od 12.00 do 19.00  

Otwarcie czworoboku 
konkursowego 

- 08.07.2022 Od 12.00 do 16.00  

Przegląd koni - - - 

Re-inspekcja - - - 

Odprawa techniczna - - - 

Deklaracje startów Przy zgłoszeniach - - 

Losowanie kolejności startów Po zamknięciu panelu  - - 

Sprawdzanie muzyki do 
programów dowolnych 

- - - 
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Program zawodów:  

NR 
konkursu 

Ranga Konkursy Kategoria Godzina 

SOBOTA – 09.07.2022 

1 ZT Debiuty p/f Programu w kłusie** Ok. 8.00 

2 ZT L-1 p/f Runda Amatorzy Kuce* Ok. 8.00 

3 ZR L-1 p/f Runda Kuce* Po zak. poprzed. konkursu 

4 ZT L-1 p/f Runda Amatorzy*  j.w. 

5 ZR L-3 p/f Runda L*, otwarty j.w. 

6 ZR P-1 p/f  Runda P *, otwarty j.w. 

7 ZR EL MPMK Konie 4-letnie (2 przejazdy) j.w. 

8 ZR El  MPMK Konie 5-letnie (2 przejazdy) j.w. 

9 ZR El  MPMK Konie 6-letnie (2 przejazdy) j.w. 

10 ZR D-1 p/f  Runda D *, otwarty j.w. 

11 ZR N-4 otwarty,  j.w. 

12 ZR N-5 p/f Runda N*, otwarty j. w.  

13 ZR N-2 otwarty j. w.  

14 ZR El MPMK Konie 7-8-letnie (2 przejazdy) j.w. 

15 ZR C-1 p/f Runda C*, otwarty  j. w.  

16 ZR CC-1 p/f Runda CC*, otwarty j. w.  

17 ZR CC-4 otwarty j. w.  

18 ZR CC-5 otwarty j. w.  

19 ZR CS-4  p/f Runda CS*, otwarty j. w.  

20 ZR CS-1 otwarty j. w.  

NIEDZIELA – 10.07.2022 

21 ZT Debiuty Finał Programu w kłusie** Ok. 8.00 

22 ZT L-2 Finał Rundy Amatorzy Kuce, 
otwarty 

Ok. 8.00 

23 ZR L-2 Finał Rundy Kuce, otwarty Po zak. poprzed. konkursu 

24 ZT L-2 Finał Rundy Amatorzy*, 
otwarty    

j.w. 

25 ZR L-4 Finał Runda L*   otwarty j.w. 

26 ZR P-2 Finał Runda P*, otwarty j.w. 

27 ZR P-3 Otwarty, j.w. 

28 ZR El MPMK Konie 4-letnie (2 przejazdy) j.w. 

29 ZR El MPMK Konie 5-letnie (2 przejazdy) j.w. 

30 ZR El MPMK Konie 6-letnie (2 przejazdy) j.w. 

31 ZR D-1 Finał Runda D*, otwarty j.w. 

32 ZR D-3 Otwarty, j.w. 

33 ZR N-6 Finał Runda N*, otwarty j. w.  

34 ZR N-3 Otwarty, j.w. 

35 ZR El MPMK Konie 7-8-letnie (2 przejazdy) j.w. 

36 ZR C-2 Finał Runda C*, otwarty j. w.  

37 ZR C-3 Otwarty, j.w. 

38 ZR CC-4 Finał Runda CC* j. w.  

39 ZR CC-5 Otwarty, j. w.  

40 ZR CS-8 Finał Runda CS*, j. w.  

41 ZR  CS-4  Otwarty, j.w. 
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*  Konkursy p/f i finału są otwarte dla wszystkich zawodników zrzeszonych w różnych OZJ. 

** Debiuty, program specjalny tylko w kłusie dla początkujących jeźdźców dla kucy i koni, w 

sobotę przejazd półfinałowy w niedzielę finał (ten sam program).   

Obowiązują wersje programów dostępne na pzj.pl  sport  konkurencje jeździeckie  

ujeżdżenie  dokumenty do pobrania  programy   

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: Kamil Kaczkowski 

Termin zgłoszeo :   06.07.2022 r godz. 23.30 

Forma zgłoszeo :   formularz zgłoszeniowy: https://equita.pl/  

W razie pytao związanymi z panelem zgłoszeo: zawody@manes.pl. Zawody rozgrywane zgodnie z 

aktualnymi regulaminami i przepisami. Zgłoszenia powinny zawierad numer paszportu, nr PZJ/ OZJ 

konia, imię i nazwisko i nr PZJ/ OZJ zawodnika, klub oraz nr konkursu i liczbę przejazdów, numery 

licencyjne nie dotyczą zawodów towarzyskich. 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 towarzyskich. Zawodnicy biorący udział w 

zawodach regionalnych muszą posiadad licencję PZJ/WZJ (Istnieje możliwośd wykupienia na miejscu 

dla zawodnika i konia licencji jednorazowej -  po 30 zł)  oraz aktualne badania lekarskie. Konie biorące 

udział w zawodach regionalnych muszą posiadad licencję PZJ/WZJ oraz paszport.  SKAN 

WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (badania lekarskie zawodników, skan paszportów koni itd.) NALEŻY 

DOŁĄCZYD DO PANELU https://equita.pl/ LUB WYSŁAD NA ADRES MAILOWY:  zawody@manes.pl. Na 

całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie prawidłowo 

zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask). Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w 

razie wypadków i zachorowao zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, 

zniszczeo, pożarów i innych zdarzeo losowych, przed, w trakcie i po zakooczeniu zawodów. Każda 

zmiana w stosunku do zgłoszeo ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za 

zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. WSZELKIE ZMIANY NA 

LISTACH STRTOWYCH PO ICH OPUBLIKOWANIU SPOWODUJĄ POBIERANIE OPŁATY W WYSOKOŚCI 40 

ZŁ. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów w przypadku 

niewystarczającej liczby zgłoszeo - do odwołania niektórych konkursów. Przypominamy o obowiązku 

posiadania numerów startowych. Wszelkie nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwad do 

gnojownika. Jeżeli ktoś chce zamówid boks na zawody prosimy to zrobid przez panel 

http://www.equita.pl/ dodad potwierdzenie przelewu w formie załącznika.                                     

OPŁATY ZA BOKS - 300 zł całe zawody lub 175 zł za jeden dzieo, oraz STARTOWE (120 zł od każdego 

STARTU) należy uregulowad wpłatą na konto:                                                                                    

Santander Bank Polska nr 91 1090 2460 0000 0001 4720 5374 z dopiskiem: z datą zawodów i  nazwą 

konia. Kod SWIFT: WBKPPLPP. Dane do faktury bardzo prosimy przesyład na adres: 

izabela.bek.kaczkowska@gmail.com. Tylko po dokonaniu wpłaty zapewnimy boks. Decyduje data 

wpływu na rachunek bankowy z nazwiskiem zawodnika i imionami koni do dnia 07.07.2022 r. BEZ 
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WPŁATY ZA BOKS NIE ZAPEWNIMY BOKSU (LICZBA BOKSÓW OGRANICZONA). Organizator zastrzega 

NIE PRZYJĘCIE NIEKTÓRYCH ZAWODNIKÓW W PRZYPADKU ZBYT DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEO. Za 

nieprzestrzegania ustaleo osoby naruszające będą ponosiły konsekwencje finansowe. Wstawianie 

koni do boksów, za które nie zapłacono - opłata organizacyjna: 300 zł. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z 

UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJE NALEŻY PODAD NAJPÓŹNIEJ DO 06.07.2022 r. DO GODZINY 

23:30 na adres: zawody@manes.pl. W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEJ REZYGNACJI OPŁATA ZA BOKSY 

PRZECHODZI NA RZECZ ORGANIZATORA.  

VII.  OPŁATY 

Startowe: 120 zł od każdego startu  

Opłata za utylizację odpadów i media (dla koni nie korzystających z boksów) za jeden dzieo 

zawodów: 30 ZŁ. 

Boks: 300 zł – cena za boks za całe zawody, który dostępny będzie od godziny 12.00 w piątek do 

kooca zawodów w niedzielę, bez względu na czas kiedy koo zostanie wstawiony do boksu (piątek 

czy sobota). Boks na jeden dzieo i każdy dodatkowy: 175 zł.  (BEZ WPŁATY TEJ KWOTY W TERMINIE 

ZGŁOSZEO NA KONTO NIE ZAPEWNIMY BOKSU).  

 

 

KONTO:  

Santander Bank Polska nr 91 1090 2460 0000 0001 4720 5374 z dopiskiem: z datą zawodów i  

nazwą konia. Kod SWIFT: WBKPPLPP.  z nazwiskiem zawodnika i imionami koni do dnia 01.06.2022 r. 

Liczba dostępnych boksów: 100 sztuk.  

Istnieje możliwośd wykupienia na miejscu dla zawodnika i konia licencji jednorazowej: po 30 zł.  

Podłączenie do prądu: 100 zł 

Możliwośd wstawienia konia do boksu od godziny 12.00 w dniu 08.07.2022 roku. Koniecznie własna 

pasza, żłoby do paszy oraz własne siano. Zapewniamy pierwsze ścielenie. Na miejscu możliwośd 

kupienia siana. Boks dostępny „po potwierdzeniu rezerwacji” – opłata wyłącznie na konto do 

06.07.2022 r. Liczba boksów ograniczona. 

VIII. NAGRODY 

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

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

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe od sponsorów 
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Nr 
konkursu 

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

32 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

33 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

35 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

36 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

37 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

39 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

41 Puchar * Puchar * Puchar * - - 

*Dekoracja i Puchary dla 3 pierwszych miejsc w kwalifikacji poszczególnych Rund.  

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE  

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 

1 Powiatowy lekarz wet. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
W ŚWIDNICY 

74  852 30 84 

2 Delegat weterynaryjny - - 
3 Lekarz wet. zawodów Karolina Kaczmarek 790 633 031 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.  

Obowiązuje następujący schemat szczepieo: 

A) szczepienie podstawowe: 

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepieo 

- 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 odbyd później niż na 7 dni przed przybyciem na 

zawody. 

 

X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startów, dobrostan konia musi stad ponad 

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

oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą byd 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 zagrażad dobrostanowi konia. Należy zwracad szczególną uwagę na 

teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich 

bezpieczeostwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

IV. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom staranną opiekę po zakooczeniu zawodów, 

a także humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki 
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weterynaryjnej, leczenia obrażeo odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie 

eutanazji.  

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: 13.06.2022 

Osoba zatwierdzająca:   Monika Słowik 

 

 


