
 
 

PROPOZYCJE 

HALOWE ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W UJEŻDŻENIU 

HALOWY PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA W UJEŻDŻENIU 

HALOWE ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU 

27-29 MARCA 2015, KJ AROMER 

1. ORGANIZATOR 

Klub Jeździecki Aromer                                                                                      

Stołeczna 250                                                                              

05-074  Józefin                                                                             

Osoba kontaktowa: Agnieszka Kopka, 505 555 235, akopka@aromer.pl 

                                   Łukasz Sikorski, 502 555 582, lsikorski@aromer.pl 

 

2. BIURO ZAWODÓW 

Agnieszka Kopka 

kontakt: 505 555 235, akopka@aromer.pl  

Łukasz Sikorski 

kontakt: 502 555 582, lsikorski@aromer.pl 

 

3. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

HALOWE ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE 

Sędzia Główny: Anna Piasecka                                    

Członkowie: Maria Pilichowska, Wacław Pruchniewicz, Krzysztof Tomaszewski 

Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów III i II klasy  

Komisarz zawodów: Ewelina Ćwiklak-Muśnicka + sędziowie III klasy rotacyjnie 

Delegat weterynaryjny: Małgorzata Świderek-Baran 

 

4. ZAPROSZENI 

a. Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ lub OZJ (ZR). 

b. Wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami. 

c. Osoby niepełnoletnie pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na start. 

 

5. ZGŁOSZENIA 

a. Zgłoszenia należy przesyłać jedynie przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na oficjalnej 

stronie internetowej KJ Aromer: www.aromer.pl 

b. Zmiany w zgłoszeniach wykonujemy zgodnie z informacjami, które otrzymają Państwo w e-

mailu potwierdzającym zgłoszenie. 

c. Termin przyjmowania zgłoszeń: od 3.03. do 24.03.2015 r do godziny 24:00 (po tym terminie 

formularz zostanie wyłączony). Zgłoszenia po terminie: 50 zł 

 

6. WARUNKI OGÓLNE 

a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2014. 

b. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2014. 

c. Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu wydanie 2015. 
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d. Regulamin rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza oraz Halowego Pucharu Warszawy i 

Mazowsza. 

 

7. KATEGORIE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zawodnik może startować jednocześnie w różnych kategoriach (na innych koniach), zachowując 

warunki startu w poszczególnych lub wyższych kategoriach niż wynikałoby  to z wieku zawodnika oraz 

zachowując limit startów odpowiedni do wieku zawodnika. 

a. KATEGORIA KUCE 

MŁODZICY - zawodnicy w wieku 9-11 lat na kucach o wzroście do 140cm; wymagana licencja 

wstępna 

JUNIORZY MŁODSI - zawodnicy w wieku 12-15 lat na kucach o wzroście do 148cm; wymagana 

min. licencja wstępna 

JUNIORZY - zawodnicy w wieku 16-18 lat na kucach o wzroście 148cm; wymagana min. licencja 

wstępna. 

b. KATEGORIA KONIE: 

JUNIORZY MŁODSI – zawodnicy w wieku 12-15 lat; wymagana min. licencja wstępna 

JUNIORZY – zawodnicy w wieku 16-18; wymagana jest min III licencja w ujeżdżeniu. 

MŁODZI JEŹDŹCY – zawodnicy w wieku 19-21 lat; wymagana jest min. III licencja 

SENIORZY – zawodnicy z min. III licencją 

 

8. ZASADY ROZGRYWANIA I KLASYFIKACJI 

a. Zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach, z tym, że przed rozpoczęciem 

konkursów finałowych musi wskazać konia, na którym jedzie konkurs  finałowy. 

b. Na drugim koniu może w dniu finału startować w konkursie dodatkowym lub w konkursie 

finałowym, ale ten przejazd nie jest liczony do  klasyfikacji Pucharu (w takim przypadku 

najpierw jedzie na koniu którym startuje w HPWiM). 

c. W Pucharze sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą obydwa półfinały. 

d. Kolejność startu w półfinałach jest losowa. Kolejność startu w konkursie finałowym wg 

zajmowanych miejsc po dwóch półfinałach losowane w podziale co 5 koni, w wypadku, gdy 

ilość koni jest mniejsza kolejność startów jest losowana. 

e. Miejsca w klasyfikacji będą ustalone wg liczby punktów procentowych zgromadzonych w 

półfinałach i konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów procentowych na 

miejscach medalowych, zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższą lokatę w konkursie 

finałowym, a następnie w II półfinale.  W przypadku gdy w dalszym ciągu występuje równość p-

tów, liczy się lepszy wynik z części artystycznej wykonywanego programu dowolnego. 

 

9. KOSZTY UDZIAŁU:  

Wszystkie opłaty należy uiścić w biurze zawodów przed startem. Osoby, które nie uiściły opłaty, nie 

będą dopuszczone do startu. Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów godzinę 

przed konkursami zawodów. 

HZO: 

Wpisowe 250 zł (opłata za parę) 

HPWiM: 



 
 

Wpisowe 250 zł (opłata za parę) 

ZR: 

Wpisowe 130 zł (opłata za parę/dzień) lub 250 zł (opłata za parę/trzy dni) 

Pensjonariusze Aromeru 100 zł (opłata za parę/dzień) 

Boks – 100 zł/za każdy dzień (niezależnie od ilości godzin) 

Liczba boksów dla koni jest ograniczona. Pierwszeństwo mają zawodnicy startujące w ramach HZO i 

HPWiM. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Boks + trociny - 150 zł/dzień (dostępne wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu). 

 

 * liczba boksów dla koni jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Boksy dla koni będą gotowe już 

  w czwartek 26.03 od godziny 10:00. 

 

10.  SPRAWY WETERYNARYJNE 

a. Lekarz zawodów - lekarz weterynarii Małgorzata Świderek-Baran, tel: 604 557 202 

b. Powiatowy lekarz weterynarii: Cezary Bogusz, tel: (25) 758 50 59 

c. Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, 

bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren zawodów. 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień: 

i. Szczepienie podstawowe: pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień; 

drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od 

pierwszego szczepienia. 

ii. Szczepienia przypominające: Co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest 

dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): żadne szczepienie przypominające nie może 

odbyć się później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 

 

11. WARUNKI TECHNICZNE 

a. Place konkursowe – podłoże piach i trociny  30 x 90 m 

b. Rozprężalnia – podłoże piaszczyste 26 x 40 m 

 

12. OFEROWANE ŚWIADCZENIA 

Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. 

a. Istnieje możliwość noclegu na miejscu w pokojach 2-osobowych. Liczba miejsc ograniczona. 

Koszt 50 zł/osobo-doba 

b. Podłączenie koniowozu lub przyczepy kempingowej do prądu - 150 zł za okres zawodów od 

każdego punktu poboru. Prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu taką potrzebę. 

c. Polecane hotele:   

 Bella Vista ***  - ul. Trakt Brzeski 99, Wesoła (3km) 

tel: (22) 7833027/51, e-mail: bellavista@home.pl    

 Hotel Amigo *** - ul. Trakt Brzeski 100, Sulejówek (2km) 

tel: (22)783 15 34, e-mail:  info@amigohotel.pl 

 Gościniec ** - ul. Trakt Brzeski 90, Wesoła (3km) 

tel: (22) 773 30 02, e-mail: gosciniec@solivoda.com    
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 Villa Park Wesoła *** - ul. 1 Praskiego Pułku 89, Wesoła (6 km) 

tel: (22) 773 61 30, e-mail:  hotal@villaparkwesola.pl 

 

13.  PROGRAM ZAWODÓW 

 

lp Dzień I 

I półfinał 

lp Dzień II 

II półfinał 

lp Dzień III 

Finał 

 

Czworobok 20 x 40 

1 L-1 12 L-3 23 L-5 HPWiM Runda Młodzicy (kuce) – otwarta (ZO/ZR) 

2 D-1 13 D-2 24 P-5 HPWiM Runda Juniora Młodszego (kuce) - otwarta (ZO/ZR)   

3 P-1 14 P-2 25 P-5 HPWiM Runda Juniorska (kuce) – otwarta (ZO/ZR) 

Czworobok 20 x 60 

4 L-2 15 L-4 26 P-1 HPWiM Runda Amatorzy* - otwarta (ZO/ZR) 

5 P-1 16 P-2 27 P-5 HPWiM Runda Juniora Młodszego – otwarta (ZO/ZR) 

6 D-3 17 D-4 28 N-7 HPWiM Runda Juniora – otwarta (ZO/ZR) 

7 N-4 18 N-5 29 N-7 HPWiM Runda Młodych Jeźdźców - otwarta (ZO/ZR)   

8 C-1 19 C-2 30 C-4 HPWiM Runda Seniorów - otwarta (ZO/ZR)   

10 CC-4 21 CC-5 32 CC-7 Runda otwarta (ZO/ZR) 

11 CS-1 22 CS2 33 CS-5 Runda otwarta (ZO/ZR) 

       

*OBOWIĄZUJĄ  PROGRAMY  EDYCJA 2015 

Godziny startów będą dostępne 26.03 na oficjalnej stronie internatowej organizatora: www.aromer.pl. 

14.  NAGRODY 

HZO/HZR 

a. Flots i puchary dla 3 najlepszych uczestników każdego konkursu. 

b. Nagrody finansowe lub rzeczowe dla zwycięzców (pula – suma startowego w konkursie). 

Ilość  nagradzanych miejsc zależna od frekwencji w konkursie (zgodnie z przepisami PZJ). 

Planowana minimalna wysokość nagród pieniężnych: 2000 zł 

HPWIM 

Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Puchar bez względu na uzyskany wynik. 

Puchary oraz medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III). 

Ogólna pula nagród 5 000,00 zł.  

15.   INFORMACJE DODATKOWE 

a. Na terenie zawodów będą obecni: lekarz, lekarz weterynarii. 

b. 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. 

c. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa 

jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 
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d. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

e. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w razie małej ilości zgłoszeń. 

f. W przypadku odwołania zawodów, w terminie zawodów zostaną zorganizowane „czworoboki 

otwarte” (oficjalne treningi na czworoboku konkursowym). 

 

16. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 

respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również 

przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze 

uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom 

komercyjnym. 

b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na 

pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, 

kucia i obrządzania i transportu. 

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 

zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do 

pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz 

interwencji w razie złego traktowania konia. 

d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 

prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki 

pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom 

e drodze powrotnej z zawodów. 

e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w 

zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to 

zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz 

spokojnej starości. 

f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na 

wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 


