
Zawody	Regionalne	i	Towarzyskie	w	Ujeżdżeniu		

„O	Puchar	Kasztanki	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego”		

Inauguracja	cyklu	z	okazji	100	Rocznicy	Odzyskania	Niepodległości	

Hipodrom	Wesoła,	niedziela	07.10.2018		

	

1. Organizator:	
Stowarzyszenie	„Szwadron	Jazdy	Rzeczypospolitej	Polskiej”	
05-077	Wesoła	
ul.	Szkolna	14		
tel.	508-508-455	
szwadron@onet.pl	
	

2. Termin	zawodów:	07.10.2018	
3. Zgłoszenia:	wyłącznie	poprzez	panel	www.zawodykonne.com	do	dnia	

05.10.2018	piątek	do	godz.	12.00	
4. Biuro	Zawodów:	Helena	Fryczkowska	22/773-30-67		

szwadron@onet.pl		
	

5. Komitet	Organizacyjny:	
Przewodniczący	:	Zygmunt	Dębiński	
Wice-przewodnicząca	ds.	kontaktów	z	MON:	Barbara	Parkocińska	
Wice-przewodnicząca	ds.	organizacyjnych	i	sportowych:	Barbara	
Szymczak	603-779-845	
Pełnomocnik	Dowódcy	Szwadronu	Kawalerii	WP	:	Por.	Mateusz	
Szelągowski	
Członek	Honorowy:	Anna	Piasecka	
Dyrektor	Zawodów:		
Robert	Fryczkowski	508-508-455	
	

6. Komisja	Sędziowska:	
Sędzia	główny:	Maria	Pilichowska	A-1	
Sędzia:	Izabela	Bek-Kaczkowska	A-2	
Komisarz:	Ewelina	Ćwiklak-Muśnicka	A-2	



	
7. Obsługa	komputerowa:	OIS	Wojciech	Helak	www.ois-wyniki.pl		

605-444-453	
	

8. Obsługa	medyczna:	SPZOZ	Sulejówek	
	

9. Warunki	ogólne:	
Przepisy	ogólne	PZJ	
Przepisy	dyscypliny	–	ujeżdżenie	
Regulamin	rozgrywania	zawodów	krajowych	–	ujeżdżenie	
Przepisy	weterynaryjne	PZJ	

10. Wymagane	dokumenty:	zgodnie	z	przepisami	
Osoby	startujące	w	zawodach	towarzyskich	muszą	posiadać	aktualne	
zaświadczenie	lekarskie.	
Osoby	niepełnoletnie	musza	posiadać	zgodę	rodziców	lub	opiekunów	
prawnych	na	start.	
Zaproszeni:	kluby,	sekcje	i	zawodnicy	zrzeszeni	w	WMZJ,	zawodnicy	bez	
przynależności	klubowej	i	niezrzeszeni	(zawody	towarzyskie).	W	
przypadku	zawodów	towarzyskich	startujący	nie	musza	posiadać	licencji	
sportowej,	ale	muszą	posiadać	aktualne	zaświadczenie	lekarskie.	
Osoby	niepełnoletnie	musza	posiadać	zgodę	rodziców	lub	opiekunów	
prawnych	na	start.	
	
Zawodnicy	i	konie	uczestniczą	w	zawodach	na	swój	koszt	i	ryzyko	–	
Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	w	razie	wypadków,	
zachorowań	zawodników,	trenerów,	luzaków,	szefów	ekip	i	koni,	jak	
również	w	przypadku	kradzieży,	zniszczeń	i	innych	szkód	mogących	
powstać	w	trakcie	zawodów	oraz	w	czasie	transportu	na	zawody	i	z	
zawodów.	
	

11. Program:		

10:00	Uroczyste	rozpoczęcie	zawodów.												

	 10:30	Pokaz	woltyżerki	

	 11:00	Początek	konkursu	klasy	L		-	program	L-3,	ZRiT	



	 13:00	Pokaz	musztry	paradnej	w	wykonaniu	Szwadronu	Jazdy	RP.	

	 13:30	Początek	konkursu	klasy		P	–	program	P-2,	ZRiT	

	 15:00	Mini	koncert	„Melodie	Niepodległości”.	

	 15:30	Konkurs	klasy	N	-	program	N-4,	ZR	

	 16:15	Ogłoszenie	wyników,	ceremonia	dekoracji	dla	zwycięzców	
wszystkich	konkursów,	wręczenie	nagród.		

	 16:45	Pokaz	sprawnościowy	klas	mundurowych	/		pokaz	grupy	łucznictwa	
konnego		

	 17:30	Zakończenie.		

12. 	Podłoże:	czworobok	konkursowy	20mx60m,	podłoże	trawiaste,	
rozprężania	obok	czworoboku	konkursowego,	podłoże	trawiaste.		
W	razie	niepogody	Organizator	zastrzega	sobie	możliwość	przeniesienia	
zawodów	do	hali	,	hala	o	wymiarach	30mx	90m	-	podłoże	piasek	z	
flizeliną.	
	

13. Organizator	przewiduje	flots	dla	min.	25	%	startujących	koni	oraz	
nagrody	rzeczowe	i	pieniężne.	Dekoracja	i	wręczenie	nagród	nastąpi	o	
godz.	16.15	dla	wszystkich	konkursów.		W	przypadku	niestawienia	się	
konno	do	ceremonii	dekoracji	bez	zgody	Sędziego	Głównego	i	
Organizatora	zawodnik	traci	prawo	do	zdobytych	nagród.	
	

14. Nagrody		
Zgodnie	z	przepisami	ogólnymi	PZJ	
Nagrody	pieniężne:		
W	konkursie	klasy	L:	łączna	pula	600,00	zł,	w	podziale:	
200/150/120/80/50	zł	
W	konkursie	klasy	P:	łączna	pula	800,00	zł,	w	podziale:	
240/200/150/120/90	zł	
W	konkursie	klasy	N:	łączna	pula	1000,00	zł,	w	podziale:	
300/250/200/150/100	zł	
	
Łączna	pula	nagród	pieniężnych:	2400,00	zł	



	
Nagrody	rzeczowe	w	zależności	od	ilości	sponsorów.	
	

15. 	Sprawy	weterynaryjne:		

Lekarz	zawodów:	dr	Stanisław	Bednarski	501-506-115	

Konie	muszą	posiadać	aktualne	badania	i	szczepienia	zgodnie	z	przepisami	
weterynaryjnymi,	bez	w/w/	dokumentów	konie	nie	zostaną	wpuszczone	na	
teren	zawodów.	

Schemat	szczepień:		

szczepienia	ochronne	przeciwko	grypie	koni:		

szczepienie	podstawowe:	pierwsze	szczepienie	w	dniu	rozpoczęcia	szczepień,	
drugie	szczepienie	–	nie	wcześniej	niż	21-go	dnia	i	nie	później	niż	92-go	dnia	od	
dnia	pierwszego	szczepienia;	

szczepienia	przypominające:	co	6	miesięcy	od	ostatniego	szczepienia	(jest	
dopuszczalny	21-dniowy	okres	karencji),	żadne	szczepienie	nie	może	się	odbyć	
później	niż	7	dni	przed	przybyciem	na	zawody.	

	

16. Opłaty	organizacyjne;	

Wpisowe	100	zł	,	startowe	50	zł	za	pojedynczy	konkurs.	

Wpłat	proszę	dokonywać	na	konto:	

BGŻ	BNP	PARIBAS	S.A.	WARSZAWA	04	2030	0045	1110	0000	0080	0380	

z	dopiskiem	„O	Puchar	Kasztanki”.	

17. Zgłoszenia	 –	 do	 dnia	 5	 października.	 Opłata	 za	 zgłoszenie	 po	 terminie:	
+50	zł.		
Zgłoszenia	wyłącznie	poprzez	portal	www.zawodykonne.com	
	
Organizator	 zastrzega	 sobie,	 z	 przyczyn	 organizacyjnych,	 prawo	
ograniczenia	ilości	przyjętych	zgłoszeń.		



W	 przypadku	 zamknięcia	 listy	 startowej	 osoby,	 których	 zgłoszenia	 nie	
zostały	 przyjęte,	 zostaną	 poinformowane	 drogą	 mailową	 –	 prosimy	 o	
podawanie	swojego	adresu	e-mail!	
	

18. Informacje	dodatkowe:	

Na	terenie	ośrodka	dostępne	będą	punkty	z	gorącymi	napojami	i	wyżywieniem.	

Organizator	 nie	 posiada	 siana	 na	 sprzedaż.	 Prosimy	 o	 zabranie	własnej	 paszy	
oraz	 żłobów	 i	 wiader.	 Zapewniamy	 dostęp	 do	 wody,	 dwóch	 myjek	
zewnętrznych	i	myjki	wewnętrznej.	

Zmiany	 na	 listach	 startowych	 w	 dniu	 zawodów	 możliwe	 wyłącznie	 za	 zgodą	
Sędziego	Głównego,	płatne	dodatkowo	50	zł.	

W	 przypadku	 rezygnacji	 ze	 startu	 po	 terminie	 zgłoszeń	 opłata	 wpisowa	 nie	
będzie	zwracana.	

	

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I.	Na	wszystkich	etapach	treningu	 i	przygotowań	konia	do	startu	w	zawodach,	
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.	Zawody	nie	mogą	zagrażać	dobrostanowi	konia.	Należy	zwracać	szczególną	
uwagę	 na	 teren	 zawodów,	 stan	 techniczny	 podłoża,	 warunki	 stajenne	 i	
atmosferyczne,	 kondycję	 koni	 i	 ich	 bezpieczeństwo,	 także	 podczas	 podroży	
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.	
V.	 Polski	 Związek	 Jeździecki	 usilnie	 zachęca	 wszystkie	 osoby	 działające	 w	
sporcie	 jeździeckim	 do	 stałego	 podnoszenia	 swojej	 wiedzy	 oraz	 umiejętności	
dotyczących	wszelkich	aspektów	współpracy	z	koniem	



	

	


