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Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 

Mistrzostwa Regionu I Juniorów Młodszych  

(duże konie i kuce) 

 

Eliminacje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu  

Eliminacje Mistrzostw Świata Młodych Koni w Ujeżdżeniu 

 

Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

w Ujeżdżeniu (duże konie, kuce) 

 

Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 
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Organizator:  

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych, Kwieki koło Czerska 

 

Termin: 12-14.06.2015 

 

Sędzia Główny: Wacław Pruchniewicz 

Komisja sędziowska: Zofia Górska, Adam Jończyk, Jerzy Łukomski, Krzysztof To-

maszewski 

Komisarz: Małgorzata Chajęcka 

Obsługa komputerowa: Jacek Ryczywolski 

Lekarz weterynarii: Grzegorz Chajęcki 

 

Dyrektor Zawodów: Małgorzata Zdunek, tel. 50264 28 69, mzdunek@sportykonne.pl 

 

Uczestnicy 

Jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ/WZJ. 
 

Zgłoszenia  prosimy przesyłać mailowo na adres: ryczywolski@interia.pl,  

tel. 692 991 471 do dnia 01.06.2015 r. 

 

Rezerwacja boksów : zawody@sportykonne.pl (koniecznie podać numer telefonu 

kontaktowego oraz rodzaj boksu ). W przypadku braku miejsc w preferowanym typie 

stajni organizator powiadomi mailowo o dokonanej zamianie. 
 

Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu płci konia!!! 

 

Warunkiem przyjęcie rezerwacji boksu jest przedpłata na ww. konto w wysoko-

ści 300 zł do dnia 01.06.2014 r. 
 

Wpłata tytułem: ZO-A imię i nazwisko zawodnika , nazwa konia 

Ostateczny termin zgłoszeń: 01.06.2015 r.  

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: PKO BP S.A 10 1020 1491 0000 4602 0070 

4932  

 

 

Warunki techniczne 

Plac konkursowy o wymiarach 20x60m, dla kucy 20x40m, podłoże kwarcowe.  

Dwie rozprężalnie: pierwsza – podłoże kwarcowe 20x40m, druga – podłoże piaszczy-

ste 20x60m.   

mailto:mzdunek@sportykonne.pl
mailto:ryczywolski@interia.pl
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PROGRAM ZAWODÓW 

Klasa I dzień II dzień III dzień 
  

Runda L 1 L-1 11 L-2 24 L-3 ZR  

Runda P 2 P-1 12 P-2 25 P-4 ZR 

Eliminacje 

OOM-kuce 

  13 

14 

P-6RK 

P-3 

26 P-4  

Eliminacje 

OOM-Duże 

konie 

  15 

16 

D-2 

D-3 

27 D-4  

Runda Dzieci 4 D-2 17 D-3 28 D-4 ZO 

otwarta 

Runda N 5 

 

N-4 18 

 

N-5 29 

 

N-6 ZR 

Runda N 

KUCE 

6 N-1 19 N-2 30 N-7 ZO 

Runda C 7 C-2 20 C-3 31 C-4 ZO 

Runda Mło-

dzieżowa 

8 CC-2 21 CC-3 32 CC-6 ZO 

otwarta 
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Mała Runda  9 CC-4 22 CC-5 33 CC-7  ZO 

Duża Runda 10 CS-1 23 CS-2 34 CS-5  ZO 

 

 

 

Konkursami kwalifikacyjnymi do programów dowolnych są konkursy rozgrywane 

drugiego dnia , w których należy uzyskać minimum 60%. Pary, które nie osiągną tego 

poziomu, mogą wystartować w konkursie pocieszenia z programem z pierwszego dnia. 

 

Program eliminacji OOM  
 

Sobota:   
Pierwszy półfinał  

– konkurs wg programu D-2 czworobok 20 x 60  

– konkurs wg programu P-6RK; czworobok 20 x 40  

 

Drugi półfinał  

– konkurs wg programu D-3; czworobok 20 x 60  

– konkurs wg programu P-3; czworobok 20 x 40  

 

Niedziela:   
Finał  

– konkurs wg programu D-4; czworobok 20 x 60  

– konkurs wg programu P-4. czworobok 20 x 40  

 

 

Program eliminacji MPMK i MŚMK 
 

Piątek :  
Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 4-letnie (PZJ 

2009, akt. 2014) 

 Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni - program kwalifikacyjny i półfi-
nałowy MPMK i MŚMK - konie 5- letnie (FEI 2009, akt. 2014)  
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni - program kwalifikacyjny i półfi-
nałowy MPMK i MŚMK - konie 6- letnie (FEI 2009, akt. 2014) 

Sobota : 
Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 4-letnie (PZJ 

2009, akt. 2014) 
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 Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni - program kwalifikacyjny i półfi-
nałowy MPMK i MŚMK - konie 5- letnie (FEI 2009, akt. 2014)  
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni - program kwalifikacyjny i półfi-
nałowy MPMK i MŚMK - konie 6- letnie (FEI 2009, akt. 2014) 
 

Obowiązują programy edycja 2015  
Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronach:  
www.sportykonne.pl oraz wyniki live na stronie www.htezawody.pl 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

NAGRODY 

 

 

 

W Mistrzostwach Regionu 1 Juniorów Młodszych – nagrody rzeczowe, puchary, me-

dale, flots. 

 

Nagrody  finansowe, puchary, flots za zawody regionalne oraz rzeczowe za rundę N-

kucy i rundę dzieci są wręczane za całą rundę. 

Nagrody finansowe za zawody ogólnopolskie są wręczane za poszczególne konkursy 

każdego dnia zawodów. 

 

Eliminacje  MPMK, MŚMK – puchary dla najlepszego konia po każdym dniu elimi-

nacji oraz flots dla wszystkich zakwalifikowanych par. 

 

Dekoracje zawodów ogólnopolskich oraz regionalnych będą odbywały się w niedzielę 

bezpośrednio po konkursach. 
 

 

 

http://www.sportykonne.pl/
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Nagrody finansowe  

Gwarantowana pula nagród 10 000 zł 
 

Klasa I dzień II dzień III dzień 
  

Runda L I-200 zł, II-150 zł III – 100 zł IV- 50 zł Pula 500 zł 

Runda P I-250 zł, II -200 zł III-150 zł IV-100 zł Pula 700zł 

Eliminacje 

OOM-kuce 

Nagrody rzeczowe, puchary, medale, flot’s 

Eliminacje 

OOM-Duże 

konie 

Nagrody rzeczowe, puchary, medale, flot’s 

Runda Dzieci Nagrody rzeczowe I,II,III,IV 

Runda N I-350 zł, II-250 zł, III-150, IV-100 zł Pula 850 zł 

Runda N 

KUCE 

Nagrody rzeczowe I,II,III,IV 

Runda C I-150zł, 

II-100 zł,  

III-50 zł 

I-150zł, 

II-100 zł,  

III-50 zł 

I-150zł, 

II-100 zł,  

III-50 zł 

Pula 900zł 
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Runda Mło-

dzieżowa 

I-200 

II-150 

III-50 

I-200zł, 

II-150 zł,  

III-50 zł 

I-200zł, 

II-150 zł,  

III-50 zł 

Pula 1200 

Mała Runda  I-300 

II-200 zł,  

III-100 zł 

I-300 

II-200 zł,  

III-100 zł 

I-300 

II-200 zł,  

III-100 zł 

Pula 1800 

Duża Runda I-700 

II-400zł,  

III-250 zł 

I-700 

II-400zł,  

III-250 zł 

I-700 

II-400zł,  

III-250 zł 

Pula 4050 
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WARUNKI OGÓLNE 
 

Przepisy Ogólne PZJ (edycja 2014)  

Przepisy weterynaryjne PZJ (edycja 2015)  

Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ (edycja 2015)  

Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja 2015)  

Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Ujeżdżeniu (edycja 2015)  

Eliminacje Mistrzostw Polski Młodych Koni rozgrywane będą zgodnie z Regulami-

nem Mistrzostw Polski Młodych Koni na rok 2014 i sędziowane wg zasad obowiązu-

jących na MPMK.)  

Regulamin OOM (2015) 

Dokumentacja Klubów, zawodników, koni – zgodna z przepisami PZJ 

 

OPŁATY 
 

Starty i boksy 

Boks  300 zł (stajnia murowana):, 250 zł  (stajnia namiotowa z korytarzem),  

200 zł (stajnia namiotowa bez korytarza) 

Eliminacje MPMK, MŚMK – 180 zł (4 starty) .Pojedynczy start 60 zł. 

Eliminacje OOM – 200 zł Koszty opłaty  eliminacyjnej  za zawodników województwa 

pomorskiego ponosi Pomorski ZJ.  

Runda L, P, N – 180 zł  za jedną rundę, druga runda dla konia – 70 zł.  

Pojedynczy start w konkursie – 70 zł. 

Runda C, CC, CS – 250 zł. Pojedynczy start w konkursie – 100 zł. 

Opłata antydopingowa – 15 zł (tylko zawody ogólnopolskie). 
 

Podłączenie do prądu 

– koniowozy 150 zł za czas trwania zawodów, 

– busy 75 zł za czas trwania zawodów. 

Osoby chcące podłączyć się do prądu proszone są po przyjeździe na zawody o zgło-

szenie się do biura zawodów w celu odebranie identyfikatora. 

 

 

Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku niewykorzysta-

nia boksu, chyba że rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu zgłoszeń. 

 

Boksy dostępne będą od 11.06.2015 r., godz.12:00. Możliwy przyjazd dzień wcześniej 

(dodatkowy koszt – 50 zł). 

Organizator zapewnia słomę i siano na cały czas trwania zawodów. 

Istnieje możliwość zakupu trocin 50 zł/balot 
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Prosimy o przywiezienie własnych karmideł oraz poideł. 

 

 

INFORMACJE RÓŻNE 

 

1. Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po 

uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty organizacyjnej. W przy-

padku dużej ilości zgłoszonych koni organizator zastrzega sobie prawo ogra-

niczenia przyjęcia zgłoszonych koni. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach i zmian w programie. 

3. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych 

będzie możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możli-

wości organizacyjnych. 

4. 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. 

5. Wstęp na teren zawodów bezpłatny. Wstęp do stajni tylko: trenerzy, szefowie 

ekip, zawodnicy, luzacy, właściciele koni. 

6. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową  

z zawodów i może jej użyć w publikacjach prasowych i promocyjnych. Zawod-

nicy, którzy nie wyrażają zgody na użycie wizerunku proszeni są  

o złożenie oświadczenia na piśmie w biurze zawodów. 

7. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ. Zawodników i konie obo-

wiązuje dokumentacje PZJ i WZJ z wyjątkiem konkursu towarzyskiego. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilo-

ści zgłoszeń. 

9. Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ. 

10.  Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do 

osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich ko-

nie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego ubezpieczenia na czas udziału 

w zawodach. 

 

SPRAWY WETERYNARYJNE 

 

Sprawy weterynaryjne: zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 



 
 

Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych • Sienica 22, 89-642 Rytel 

NIP 5552105751 • KRS 0000407389 • REGON 221590068 

tel. 502 64 28 69, mail: office@sportykonne.pl, www.sportykonne.pl 

 

ZAKWATEROWANIE 

Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km) 

Zajazd u Bodzia, tel. 52 39 86 297 (najbliżej położony) 

Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km) 

Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km) 

Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km) 

Hotel Piast Chojnice, tel. 52 3977506 (30 km) 

Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km) 

Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km) 

 

 

Fotorelacja na stronie organizatora: www.sportykonne.pl 

 
Propozycje zatwierdzone PZJ (Konrad Rychlik), 2015-05-26 

 
Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia 

FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzyna-

rodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i 

zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy niemoże 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 postę-

powania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakie-

kolwiek 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 możliwo-

ściom fizycznym i poziomwi 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  zapro-

jektowany i  dopasowany,  aby uniknąć  ryzyka uszkodzenia ciała. 
d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi za-

grożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wy-

sokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetent-

nych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopie-

kowania się koniem. 

e) Przejazd 

http://www.sportykonne.pl/
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Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione re-

gularne 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 zo-

staną 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 konty-

nuować 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 zawo-

dach. 

c) Zabiegi chirurgiczne 

Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi dane-

go konia lub bezpieczeństwu innych 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 jeź-

dzieckich 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 za-

projektowane 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 wystarcza-

jących 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 wytycz-
nymi FEI. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakoń-
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czeniu 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 ko-

nie 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. 
 

                                     

 

 


