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                                                                              PROPOZYCJE REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH 
                                                                                  ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU 
 

                                                              ELIMINACJE PUCHARU WIELKOPOLSKI 
                                               KWALIFIKACJE MPMK                                                                    

 
 
                                                 Stęszewko, 13 czerwca 2020 
 
 

 
 

 
 
 
1.Organizator i miejsce zawodów:  
 
- Klub Jeździecki „Liljówka” Stęszewko  

- Szkoła Jazdy Konnej „Liljówka”   
                     NIP 781-103-71-24 

   Ul. Jeździecka 3, 62-010 Stęszewko 

 
  m:  +48 604 917 250   Liliana Jachimowicz 

        +48 502 609 454   Grzegorz Jachimowicz 

  e:  liljowka@wp.pl  
 
2. Termin zawodów:   13-06-2020   
                                         sobota 
 
3. Kategoria zawodów: 
 - zawody regionalne w klasach L, P, D, N, C, CC  
 - zawody towarzyskie klasa L 
 - konkursy eliminacyjne młodych koni 
 
4.  Zgłoszenia: http://www.equita.pl/  
(prosimy zaznaczyć start na kucu oraz zawodnik 
powyżej 16 r.ż. na kucu) 

 
5.  Termin zgłoszeń:  10-06-2020 środa do 
północy 
 
 

 
 
 
6.  Osoby oficjalne: 
 
     Sędzia Główny: Janusz Lawin  A 1 / I 
     Sędzia WZJ: Jerzy Łukomski A 1 
     Sędzia: Monika Warych A 2 
     Sędzia: Barbara Berezowska C 1 
     Komisarz: Monika Warych  K 2 
     Asystent Komisarza: Anna Bilska A 3 K 3 
     Asystent Komisarza (rezerwa):  
                              Hanna Jachimowicz A 3 K 3 
    

OBSŁUGA TECHNICZNA: 
Dyrektor techn: Grzegorz Jachimowicz 502 60 94 54 

Biuro zawodów: Paulina Kulińska, 

                         Liliana Jachimowicz 

Szef stajni: Piotr Knapik 

Lekarz weterynarii: MORBUS VET 
Obsługa komp./speaker:  Kamil Kaczkowski 

Obsługa medyczna na miejscu 

 

 

7.  Warunki techniczne: 

 
Plac konkursowy: czworobok 

piaszczysty 20 x 60  (wjazd ze środka 

czworoboku)   Rozprężalnia: plac 

piaszczysty 33 x 70. Lonżownik i plac 

do stępowania piaszczysty.
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8. PROGRAM ZAWODÓW: 
            Początek 8.00 (godzina może  ulec zmianie) 

 

1. Konkurs towarzyski L 6 Ra (2020)         kuce i duże konie  20 x 40 

(odznakowy) 

2. Konkurs regionalny L 6 Ra (2020)         tylko kuce  20 x 40  PW 

3. Konkurs regionalny P 3   (2016)            tylko kuce  20 x 40  PW 

4. Konkurs towarzyski L 1 (2016)              kuce i duże konie  20 x 60  

5. Konkurs regionalny P 1 (2016)              otwarty   20 x 60 

6. Konkurs regionalny D 1 (2020)              otwarty   20 x 60  PW 

7. Konkurs regionalny D 2 (2020)              otwarty   20 x 60  

8. Konkurs regionalny N 5  (2016)             otwarty   20 x 60  PW 

9. Konkurs regionalny C 1  (2019)             otwarty    20 x 60  PW 

10. Konkurs regionalny CC 1   (2019)          otwarty    20 x 60 
                

11. MPMK-4 (II pf)       PZJ 2014 akt. 2019 
12. MPMK-5 (I i II pf)   PZJ 2014 akt. 2019 
13. MPMK-6 (I i II pf)   FEI 2014 akt.  2019 

 

 (Kolejność rozgrywania konkursów może ulec zmianie)  

    *Drugi start w konkursie jest startem treningowym 

     *We wszystkich konkursach regionalnych – w wynikach końcowych oddzielna klasyfikacja  
       dla dużych koni, kuców i kuców pod zawodnikami powyżej 16 r.ż.  
     * PW – eliminacje Pucharu Wielkopolski 

 

9. Nagrody 

 

Dla miejsc 1-3 w poszczególnych konkursach – puchary za wynik w 

klasyfikacji łącznej konkursu. 

Dla min 25% najlepszych startujących w konkursie – flots 

 

Zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi  przepisami PZJ oraz oficjalnymi wytycznymi związanymi z COVID-19 

obowiązującymi w dniu imprezy. Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ, zawodnicy biorący 

udział w zawodach towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie lekarza sportowego, ubezpieczenie 

NNW, niepełnoletni zgodę na starty opiekunów prawnych, natomiast konie szczepienia przeciw grypie zgodne z 

przepisami PZJ. Dla zawodników i koni startujących w zawodach regionalnych wymagana dodatkowo licencja 

WZJ. 

Dodatkowe regulacje: 

▪ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W 

ZWIĄZKU Z COVID-19 aktualne w dniu zawodów 

▪ REGULAMIN PUCHARU WIELKOPOLSKI 2020 v.16-02-2020 

▪ Regulamin MPMK 2020 – ujeżdżenie 
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10. Opłaty 

 
a) 100 zł za przejazd – przedpłata na konto. W przypadku faktury prosimy o 

wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby wraz z danymi drogą mailową. Wycofanie zgłoszenia po 

terminie ostatecznym – bezzwrotne. 

b) Boks dzienny 80 zł  (ilość boksów ograniczona – rezerwacja: liljowka@wp.pl ) 

c) Dokonanie zmiany na liście startowej po jej wywieszeniu - za zgodą  

      Sędziego Głównego opłata – 50 zł 

 

 

                    Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto: 

 

Szkoła Jazdy Konnej „Liljówka” ul.Jeździecka 3, 62-010 Stęszewko 

PGBS 08 90440001 0010 0005 9053 0001 

W tytule: zawody, imięi nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów i 
ewentualnie boks (po potwierdzeniu) 
 

11. Sprawy organizacyjne 

 
Organizator zastrzega prawo do ograniczen ia ilości zgłoszeń oraz zmiany programu  

zawodów. 

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 podczas zawodów.  

 

Zgłoszenia, listy zgłoszonych 

koni, 

listy startowe i wyniki online dostępne na portalu 

www.equita.pl  

 
 

 

 

 

12. Kodeks Postępowania z Koniem 

 
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI oczekuje,  

ze wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą 

przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmują do  

wiadomości, ze w każdym przypadku dobro konia musi być sprawa nadrzędna i nigdy nie  

może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.  

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobr o konia 

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,  

starannego obrządku, kucia i transportu.  

III. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w  

zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów  

 

[Zacytuj źródło tutaj.] 
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chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków  

nadużywania pomocy medycznej.  

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na  

teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich  

bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom s taranna 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.  

 

 

 

 

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia  

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z 

koniem.  

 

 

 

          Propozycje zatwierdzone przez:  

          w dniu: 28.05.2020 – Ryszard Szymoniak 

 

 

 


