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Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu 
 

PROPOZYCJE 

 

 

STRZEGOM 25-27.09.2015r. 
 
Ranga zawodów: MPMK – A 
  

Miejsce: STRZEGOM - Morawa  
 

Data: 25-28.09.2015 

 

 
Warunki Ogólne: 



                                                                            

 
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: 

- Przepisy MPMK (rok: 2015) 

- Przepisy Weterynaryjne (rok: 2015) 

- Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni (rok: 2010) 

- Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (rok:2014) 

- Regulamin Rozgrywania Krajowych zawodów w Ujeżdżeniu (rok: 2015) 

- Przepisy o Sędziach (rok: 2013) 

- Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 r. (postanowienia ogólne i szczegółowe – 

dyscyplina ujeżdżenie) 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zawody:  
 

1.1 Zawody Ogólnopolskie: 
 

Ranga zawodów: 1*  

    2*  
    3*  
 

     

1.2 Mistrzostwa Polski:  T  N   
 

Kategoria:  

Seniorzy x  Młodzi Jeźdźcy x  Juniorzy x   
 

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 
 

 

1.3 Puchar Polski Koni 7-9 letnich – propozycje MP Kuców 

 
 

Data : 25-27.09.2015r. 

 
Miejsce:  STRZEGOM – Morawa 

 
Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w WZJ, PZJ, zasady uczestnictwa zgodnie z 

Przepisami PZJ i Regulaminem PZJ 
 

2. Organizator (kompletny adres) 
 

     Nazwa: LKS STRAGONA STRZEGOM  

     Adres: Morawa 36 

Kod pocztowy: 58-150 Strzegom  

Telefon: 74 8554042 Fax : 74 8554042  

     Email : office@stragona.pl             

Internet: www.Stragona.pl   

  

 

 Nazwa: EVENT PROMOTION  

     Adres: Żółkiewka 27/1 



                                                                            
Kod pocztowy: 58-150 Strzegom  

Telefon: 74 8554042  Fax : 748554042  

     Email : office@stragona.pl             

 
3. Komitet Organizacyjny 

Dyrektor Zawodów: Marcin Konarski 

Biuro Zawodów: Agnieszka Tymczyszyn 

Rzecznik Prasowy: Marta Wójcik 

Dyrektor Techniczny: Łukasz Wójcik 

Szef Stajni: Jarosław Obidowski 
 

4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów: 

 Adres: 58-150 Strzegom, Morawa 36 

      Tel.:   74 8554042  

 

II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Przepisami o Sędziach wyd. 5, art.14 p.3) 

 
 

1. Komisja Sędziowska MPMK: 
 

Sędzia główny: Wacław Pruchniewicz 

Sędziowie: Adriaan Hamoen, Janusz Lawin, Marek Ruda 

Komisarze: Anna Augustyńska-Mincger, Lucyna Łasica 

 

2. Delegat weterynaryjny PZJ: Janusz Okoński   

3. Lekarz weterynarii zawodów: Michał Kornaszewski 

4. Komisja Odwoławcza MPMK: Jerzy Woźniczko,  Katarzyna Konarska   

 

III. WARUNKI TECHNICZNE 
       data         godzina 

Otwarcie stajni 
24.09.2015 12.00 

Zebranie techniczne  24.09.2015 19.00 
 

      Plac konkursowy:               Rozprężalnia: 

 
podłoże: piaskowy kwarcowy               podłoże: piaskowa kwarcowa 

  
wymiary: 75x40                         wymiary: 25 x 40   
 

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 

1.Uczestnictwo  



                                                                            
 
MPMK- zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem rozgrywania 

ujeżdżeniowych MPMK 2015 (postanowienia ogólne i szczegółowe – dyscyplina 
ujeżdżenie), aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny, pozostałymi 

przepisami PZJ). Konie zakwalifikowane do MPMK na podstawie wyników 
konkursów eliminacyjnych, zgodnie ze wspólną listą PZHK i PZJ oraz. 
  

 

2. Zgłoszenia: 
 

Termin zgłoszeń imiennych: 04.09.2015r. 
 

Na MPMK zgłoszenia wyłącznie na drukach PZHK wysłane na adres Email: 

entries@stragona.pl 

 

3. Warunki finansowe: 
  

MPMK:Opłata organizacyjna /w tym opłata za boks/ : 250 zł  

 

MCP (opłata za program badań antydopingowych) 15 zł od każdego 

startującego konia 
 

Zgłaszający ma obowiązek dokonać przedpłaty w wysokości min. 225 zł oraz 

przesłania dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniami ostatecznymi do 14.09.2015r.  

 

Istnieje możliwość zakupu siana u organizatora: koszt jednej kostki 10zł. 

Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą; trociny we własnym zakresie; 

dostępne na miejscu u Organizatora po cenie rynkowej. 

 

Podłączenie samochodu do prądu: 100 zł 

Za zgłoszenia po terminie za zgodą organizatora pobierana będzie dodatkowa 

opłata 100 pln.  

 

W przypadku odwołania przyjazdu na minimum 5 dni przed zawodami, 

przedpłata zostanie zwrócona. Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach, 

na mniej niż 5 dni przed zawodami przedpłata nie zostanie zwrócona.  

 

Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 5 dni lub nie 

przyjadą w ogóle na zawody, zobowiązane są do uiszczenia wszelkich opłat 

wynikających z propozycji zawodów w terminie do 3 dni po zawodach. 

 

mailto:entries@stragona.pl


                                                                            
 Opłaty organizacyjne proszę dokonywać na konto : 

Nazwa Banku: WBK BZ Strzegom 

Adres odbiorcy: LKS STRAGONA STRZEGOM 
Kod pocz.odbiorcy: 58-150 
Adres Odbiorcy: Morawa 36, Strzegom 

Numer konta: 57 1090 2343 0000 0001 0499 1177 
 
 

 

4. Zakwaterowanie i  wyżywienie: 
 

Hotele : 
Pałac Morawa tel: 748549730; Hotel "ŻAR-MED" tel/074/ 858 03 99, Hotel 

Syrena tel: 748555529, Hotel Granit tel: 748550344, Hotel Stragona 
tel:748551437;  

5. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 
6. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.:200 PLN 
7. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) 

za zgodą sędziego głównego: 20 PLN. 
8. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne 
szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu 

 

 

V. NAGRODY MPMK 
 

Konie Sponsor I miejsce II miejsce III miejsce 

4 – letnie hod. 
pol. 

MINROL/ PZHK 1000/875 950/650 900/425 

Organizator 875 650 425 

4-letnie  zagr. Organizator 650*   

5 – letnie hod. 
pol. 

MINROL/ PZHK 1000/1375 950/900 900/675 

Organizator 1 375 900 675 

5-letnie  zagr. Organizator 700*   

6 – letnie hod. 
pol. 

MINROL/ PZHK 1000/2250 950/1150 900/925 

Organizator 2 250 1 150 925 

6-letnie  zagr. Organizator 750*   

 

 

Uwaga: konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych z 

Funduszu Postępu Biologicznego. 
 
Ogólne   zestawienie  nagród   pieniężnych uwzględniające  nagrody Ministerstwa  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także nagrody Polskiego Związku Hodowców Koni 
oraz Organizatora przedstawia tabela powyżej. 

 



                                                                            
Nagrody MRiRW, PZHK oraz Organizatora dla właścicieli i hodowców koni polskiej  
hodowli (trzy  pierwsze miejsca)  zostaną wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi (50% właściciel  i 50% hodowca) za 
pośrednictwem PZHK i Organizatora. 

 
Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdej kategorii wiekowej. 
 

*nagroda dla właściciela najlepszego konia z paszportem zagranicznym (innymi 
niż PZHK lub Zw. Trakeńskiego w Polsce) w danej kategorii wiekowej zostanie 

wypłacona pod warunkiem uzyskania w klasyfikacji końcowej następującego 
wyniku: 
 

 konie 4 letnie hodowli zagranicznej – min. 14.5 pkt. (bez oceny na płycie) 
 konie 5 letnie hodowli zagranicznej – min. 21.5 pkt. 

 konie 6 letnie hodowli zagranicznej – min. 22.0 pkt.  
 
 
 
VI. PROGRAM ZAWODÓW 

 
Czwartek 24.09.2015 
 

11.00 -13.30 - konkurs rozgrzewkowy konie 4-letnie 
13.30 -16.00 – konie 5 i 6 letnie oficjalny trening na arenie konkursowej 

16.00 - konie 4 letnie I próba: pokaz na trójkącie-próba w ręku  

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 45 koni mających uczestniczyć w MPMK, 

prezentacja na trójkącie (konie 4 letnie) zostanie przeniesiony na piątek na godzinę 9.00, 

a konkurs rozgrzewkowy dla koni 4 letnich rozpocznie się w czwartek o godzinie 16.00. 

Decyzja zostanie podjęta 3 dni po terminie zgłoszeń imiennych czyli 7.09. 2015, a 

wszyscy zainteresowani zostaną niezwłocznie powiadomieni przez organizatora.   
 

18.30 - Przegląd wet. MPMK 5 i 6 letnie konie 
19.30 - zebranie techniczne  

 
Piątek 25.09.2015 r.  
 

9.00 – MPMK: 
 

 Konie 4 - letnie 
 II próba: Program  kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK (PZJ 2014) 

 

Konie 5-letnie  
Program międzynarodowy MPMK – program kwalifikacyjny  

i półfinałowy MPMK i MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 
 

Konie 6-letnie  

Program międzynarodowy MPMK – program kwalifikacyjny  
  i półfinałowy MPMK i MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 

 
 

 



                                                                            
 
Sobota 26.09.2015 r. 

 
9.00 – MPMK: 

 
Konie 4-letnie   
Program  kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK (PZJ 2014) 

 
Konie 5-letnie  

Program międzynarodowy MPMK – program kwalifikacyjny  
i półfinałowy MPMK i MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 

 

Konie 6-letnie  
Program międzynarodowy MPMK – program kwalifikacyjny  

  i półfinałowy MPMK i MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 
 
  

Niedziela  27.08.2014r.  
 

9.00 – MPMK: 
 

konie 4-letnie   
III próba:  
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – 

program finałowy (FEI 2009, akt. 2014) 
 

konie 5-letnie  
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni program finałowy 
MPMK i  MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 

 
konie 6-letnie  

Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni  program finałowy 
MPMK i  MŚMK (FEI 2009, akt. 2014) 

) 

Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń. 

Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie WWW.Stragona.pl 
nie później jak 20.09.2015 
 

V. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. Andrzej Bielarczyk 748523084 

2. Delegat wet. PZJ Janusz Okoński  

3. Lekarz wet. zawodów Michał Kornaszewski  609283888 

 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 
szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: 

http://www.stragona.pl/


                                                                            
 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. 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek 
sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz 

zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie 

może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. 
komercyjnym. 

 
I. 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. 

 

II. 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. 

 
III. 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. 

 

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 obrażeń odniesionych na 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 

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

 

 
Propozycje zatwierdzone przez PZJ 
Warszawa, dn. 10.08. 2015 

 
 

 
Propozycje zatwierdzone przez  PZHK 

Warszawa, dn. 10.08. 2015 


