
 
 

 
 
 

PROPOZYCJE 

 

Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżeniu 

i 

ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH W UJEŻDŻENIU  

                                                                   21 – 23 sierpnia 2015 

 
 
 
 

I.ORGANIZATOR: 

 
Stowarzyszenie Sportowe Ośrodek Jeździecki GoldenHorse 
05-505 Prażmów, Koryta ul. Lipowa 13 woj. mazowieckie 
www.goldenhorse.com.pl 
 

II. BIURO ZAWODÓW: 

Dyrektor Zawodów – Patrycja Kaczorowska 502545575 
Biuro zawodów – Wiktoria Kaczorowska 506764749 
 

III. OBSŁUGA KOMPUTEROWA ZAWODÓW: 
Jacek Ryczywolski – ryczywolski@interia.pl, 692 991 471 

 
IV. OSOBY OFICJALNE 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
SĘDZIA GŁÓWNY: Małgorzata Hansen  
CZŁONKOWIE: Anna Piasecka,  Marek Ruda, Katarzyna Widalska, Beata Libera 
 

  KOMISARZ ZAWODÓW: Dorota Kaczmarczyk 

  LEKARZ WETERYNARII ZAWODÓW :        Michał Kaczorowski 
  POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII: Tomasz Stężycki 

 

V. WARUNKI OGÓLNE 
-Przepisy Ogólne PZJ (edycja 2015) 
-Regulamin Weterynaryjny PZJ (edycja 2015) 
-Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ (edycja 2010) 
-Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja 2015) 
-Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu (edycja 2015) 
-Przepisy o sędziach (edycja 2013) 

 
VI. ZGŁOSZENIA: 
- Na poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.goldenhorse.com.pl 
- Termin zgłoszeń do 14 sierpnia 2015 
- Obowiązują numerki startowe, możliwość wypożyczenia w biurze zawodów kaucja 15,- 
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VII. OPŁATY: 
- Wpisowe:  

180 pln za MWiM  
180 + 150 pln za MWiM + ZO (dotyczy klasy C podwójnej klasyfikacji) 
 
280 pln za całe ZR (dwa dni, dozwolone 2 starty dziennie) 
300 pln za całe ZO (trzy dni, dozwolony 1 start dziennie) 
 
100 pln pojedynczy start jednego dnia 
150 pln 2 starty jednego dnia 
 

- Opłata antydopingowa w ramach ZO-A 15 pln. 
- Boksy dla uczestników:  
a)  dla uczestników MWiM i w stajni polowej w cenie 220 pln za całe zawody (boksy gotowe będą 

od czwartku od godziny 7:00).  
b) dla uczestników ZR i ZO w stajni polowej w cenie 300 pln za całe zawody (boksy gotowe będą 

od czwartku od godziny 7:00). 
 
Istnieje możliwość przyjazdu w środę po godzinie 16:00, opłata dodatkowa 20 pln.  
Stajnia nie dysponuje boksami w stajni murowanej. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę, nie 
posiadamy trocin.  
Siano 20,-/kostka   Słoma 15,-/kostka 
Prosimy pamiętać o zabraniu wiader i żłobów. 
- Opłata za zgłoszenie po terminie 100 zł 
 
REZERWACJA BOKSÓW PO WŁACIE NA KONTO 
AFS Marcin Kaczorowski 
48249000050000450079483351 
 

 
VIII.  ŚWIADCZENIA DODATKOWE I TOWARZYSZĄCE: 

 
W PIĄTEK wszystkich zawodników, członków ekip, osoby towarzyszące i funkcyjne organizator 

zaprasza na bankiet z poczęstunkiem i napojami 
 

- Przez cały czas trwania zawodów czynne  będą  punkty  gastronomiczne oferujące  wyżywienie  w  
pełnym zakresie. 

 
IX. SPRAWY WETERYNARYJNE: 

 
 

 
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. WARUNKI TECHNICZNE: 

- Plac konkursowy piaszczysty 20m x 60m  

- Rozprężalnia: plac piaszczysty o wymiarach 40m x 50m i drugi czworobok 20mx60m 
 
 
 



 
 
 
 

XI.  
a) PROGRAM ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH/MISTRZOSTW WARSZAWY I MAZOWSZA: 

 
 

Ranga I dzień 
 

II dzień III dzień Czworobok 

KUCE Nr Konkurs Nr Konkurs Nr Konkurs  
     MWiM Młodzików kuców 

 

M1 L-1 M8 L-3 M15 L-5 20x40 
     MWiM Juniorów Mł. kuców M2 L-4 M9 P-3 M16 P-5 20x40 

     MWiM Juniorów kuców M3 P-3 M1

0 

P-4 M17 P-5 20x40 

KONIE        

     MWiM Juniorów Mł M4 D-1 M1

1 

D-2 M18 P-5 20x60 

ZR R1 D-1 R3 D-2   20x60 

    MWiM Juniorów M5 D-3 M1

2 

D-4 M19 N-7 20x60 

    MWiM Młodych Jeźdźców M6 N-4 M1

3 

N-5 M20 N-7 20x60 

ZR R2 N-4 R4 N-5   20x60 

    MWiM Seniorów M7 C-1 M1

4 

C-2 M21 C-4 20x60 

ZO O1 C-1 O5 C-2 O9 C-4 20x60 

ZO O2 CC-2 O6 CC-3 O10 CC-6 20x60 

Puchar MWiM w kl.CC jako ZO  

jajakoZZZZZZZZZZZOZO 

O3 CC-4 O7 CC-5 O11 CC-7 20x60 

   Puchar MWiM w kl.CS jako ZO  O4 CS-1 O8 CS-2B O12 CS-5 20x60 

 
Obowiązują programy edycja 2015. 
Listy startowe i wyniki będą 
dostępne na stronach: 
www.goldenhorse.com.pl; 
www.swiatkoni.pl; 
www.htezawody.pl  

 

 
XII. NAGRODY: 

 
Ranga I dzień 

 
II dzień III dzień  

 NAGRODY  

MWiM Młodzików kuc 

 

Nagrody rzeczowe przyznawane za rundę 

MWiM Juniorów Mł. kuc Nagrody rzeczowe przyznawane za rundę 
MWiM Juniorów kuc Nagrody rzeczowe przyznawane za rundę 

MWiM Juniorów Mł Nagrody finansowe przyznawane za rundę:  

I mc 450 zł, II mc 350 zł, III mc 200 zł;  
ZR P Nagrody rzeczowe przyznawane za rundę 

MWiM Juniorów Nagrody finansowe przyznawane za rundę:  

I mc 550 zł, II mc 450 zł, III mc 300 zł;  

MWiM Młodych Jeżdzców Nagrody finansowe przyznawane za rundę:  

I mc 700 zł, II mc 600 zł, III mc 500 zł;  

ZR N Nagrody rzeczowe przyznawane za rundę 

MWiM Seniorów Nagrody finansowe przyznawane za rundę:  

I mc 1000 zł, II mc 800 zł, III mc 600 zł, IV mc 350; 

ZO C 150/100/50 150/100/50 150/100/50 Pula: 900 zł 
 ZO YR  200/100/50 200/100/50 200/100/50 Pula: 1050 zł 

Puchar MWiM w kl.CC jako ZO 250/150/100 250/150/100 250/150/100 Pula: 1500 zł 

Puchar MWiM w kl.CS jako ZO  300/150/100 300/150/100 300/150/100 Pula: 1650 zł 
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XIII. INFORMACJE DODATKOWE: 
- W czasie trwania zawodów obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną, lekarz 

weterynarii. 
- Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej do godziny 8 rano w piątek. 
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 

luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń 
losowych, przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów. 

- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa 
jedynie za zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 

- Organizator  będzie  egzekwował  prawnie  roszczenia  finansowych  wobec  zawodników,  którzy  
nie wniosą opłaty za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń. 

- Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród. 
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

 
 
XIV.ZAKWATEROWANIE: 
Na terenie ośrodka dostępne są pokoje: 
 2 osobowe z łazienką w cenie 100,-/doba 
 3 osobowe z łazienką 120,-/doba 
 Dostępne również pole namiotowe 10,-/osoba/no club 
 Możliwość podłączenia koniowozu, campera do prądu 120,-/ całe zawody 
Ilość miejsc ograniczona rezerwacja na maila pkaczorowska@o2.pl 
 
5 km od naszego ośrodka 
“Agro Farma Łoś” Łoś ul 6-ego września 54 
22 7270849 692363897 
10 km  
“Agroturystyka pod Kogutem” 
Krępa k/ Zalesia Górnego ul. Długa 8 
relaks@podkogutem.pl 
227270400    500038459 
12 km 
Hotel “Pod Lasem” w Chynowie 
podlasem@chynow.com.pl 
48 6614337 
 

  Pensjonat“U Jerzego” 
  Żabieniec ul. Długa 8 
  22 7568597 
 
   17 km 
   Hotele w Piaseczne lub Grójcu 

 
Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia 
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania 
Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie 
może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań 
konia do startu w zawodach. 
a) Prawidłowe postępowanie z koniem 
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą 
zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub 
psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi. 
b) Metody treningowe 
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości 
do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do 
których konie nie zostały odpowiednio przygotowane. 
c) Kucie i sprzęt 
Dbałość  o kopyta i kucie musi spełniać  wysokie standardy. Sprzęt musi  być  tak  zaprojektowany i  dopasowany,  aby uniknąć  
ryzyka uszkodzenia ciała. 
d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być 
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bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez 
kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem. 
e) Przejazd 
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z 
dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI. 
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów. 
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje 
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach 
Stan zdrowia 
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń 
nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii 
b) Doping i leczenie 
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek 
leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym 
udziałem w zawodach. 
c) Zabiegi chirurgiczne 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwuinnych 
koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach. 
d) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem. 
e) Nadużycie pomocy 
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, 
ostrogi, itp.). 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
a) Tereny zawodów 
Konie  mogą  być  trenowane  i  startować  wyłącznie  na  odpowiedniej  i  bezpiecznej  nawierzchni.  Wszystkie  przeszkody 
muszą  być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia. 
b) Podłoże 
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby 
ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie 
nawierzchni. 
c) Ekstremalne warunki pogodowe 
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub 
bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w 
konkursie. 
d) Stajnie podczas zawodów 
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i 
usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda 
gospodarcza. 
e) Odpowiednia kondycja do podróży 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne 
traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
a) Leczenie weterynaryjne 
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony 
podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia. 
b) Skierowanie do kliniki dla koni 
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu 
dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc 
lekarsko-weterynaryjną. 
c) Urazy podczas zawodów 
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki 
ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów. 
d) Eutanazja 
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany 
eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 
e) Emerytura 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i 
przejściu na emeryturę. 
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich 
specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach. 

 

 


