
 

Propozycje Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź 
 i Zawodów Regionalnych  w Ujeżdżeniu 

 
BOGUSŁAWICE 20-21.09.2014r 

 
 
 

 
1. Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda 
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o. 
  
2. Termin: 20-21 września 2014 roku  
 
3. Miejsce: Hipodrom Stada Ogierów w Bogusławicach. 
 
4. Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i OZJ. 
 
5. Komitet organizacyjny:  
Komisja Sędziowska:  
Sędzia główny: Katarzyna Widalska 
Sędzia OZJ: Krzysztof Kopacz 
Sędziowie: Krzysztof Tomaszewski, Magdalena Jarmuła 
Komisarz: Elżbieta Strzeszewska 
Dyrektor zawodów: Maria Gertz-Warchoł (tel.695 923 255) 
Obsługa komputerowa: Bartłomiej Ostalak 
Lekarz weterynarii zawodów: lek. wet Jacek Kwiatkowski 
 
6. Program zawodów:  
 
19.09.2014, Piątek  
Otwarcie stajni – godzina 8:00 
Czworobok otwarty – od godziny 8:00 do 14:00 i od 17:00 do 19:00 
Odprawa techniczna – o godzinie 19:30 w Pałacu SO Bogusławice 
 
20.09.2014 Sobota  
Konkurs nr 1 – P-7  Półfinał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów na Kucach + konkurs otwarty 
Konkurs nr 2 – L-3  Półfinał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów Młodszych + konkurs otwarty 
Konkurs nr 3 – P-2 Półfinał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów + konkurs otwarty 
Konkurs nr 4 – N-6 Półfinał Otwartych  Mistrzostw OZJ Łódź Młodych Jeźdźców + konkurs otwarty 
Konkurs nr 5 – C-3 Półfinał Otwartych  Mistrzostw OZJ Łódź Seniorów + konkurs otwarty 
 
21.09.2014 Niedziela 
Konkurs nr 6 – P-8 Finał Otwartych  Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów na Kucach + konkurs otwarty 
Konkurs nr 7 – L-4 Finał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów Młodszych + konkurs otwarty 
Konkurs nr 8 – P-3 Finał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Juniorów + konkurs otwarty 
Konkurs nr 9 – N-7 Finał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Młodych Jeźdźców + konkurs otwarty 
Konkurs nr 10 – C-4 Finał Otwartych Mistrzostw OZJ Łódź Seniorów + konkurs otwarty 
 
 
 



 
7. Warunki ogólne:  
7.1. Dokumentacja zawodników i koni: zgodnie z przepisami PZJ i weterynaryjnymi. Dla kuców 
obowiązuje aktualny certyfikat wzrostu wystawiony przez uprawnionego lekarza wet.  
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:  
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  
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 przez 
przybyciem na zawody. 
7.2. Otwarte Mistrzostwa  zostaną rozegrane przy zgłoszonych minimum pięciu zawodnikach w 
danej kategorii. 
7.3. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy o wymiarach 20 x 60 m, podłoże piaskowe. 
Rozprężalnia otwarta 20 x 60 m (piasek)  
Stajnie będą przygotowane od 19.09.2014, ewentualny wcześniejszy przyjazd należy ustalić z 
organizatorem.  
 
8. Sprawy organizacyjne:  
8.1. Opłata organizacyjna 120 zł od konia 
8.2. Boks 140zł - organizator zapewnia pierwszą ściółkę. 
8.3. Podłączenie samochodu do prądu 50zł/dzień 
8.4. Nagrody: flots dla wszystkich uczestników i puchary dla zawodników na  
podium klasyfikacji końcowej Mistrzostw OZJ Łódź. 
8.5.Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 
Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 200 PLN 
Dla koni zgłoszonych po terminie dodatkowa opłata 50zł. 
8.6.Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami. 
8.7.Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia mogące  
mieć miejsce podczas zawodów i transportu. 
8.8. Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych  
wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów. 
8.9.Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników we własnym zakresie. 
8.10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 

9. Zgłoszenia ostateczne do dnia 12.09.2014  
 Na adres e-mail: stado@stadoboguslawice.com.pl   
 
 
10. Noclegi: 
STADO OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH – POKOJE GOŚCINNE 
TEL. 609-450-764 ( ilość miejsc ograniczona) 
INTERNAT TECHNIKUM HODOWLI KONI w WOLBORZU 
Rezerwacja 8:00 –15:00 Tel.446164451 
 
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże, pożary, 
zachorowania członków ekip i koni oraz inne zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i 
zawodów.  
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Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia  
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź w dniu 26.08.2014 

 


