
 

                                                                                                      

                                                                     
 

 
 

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ujeżdżeniu 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

 
 

SKJ POCZERNIN 
Sobota-Niedziela 27-28.06.2015 

 
 
1. Organizator:                 SKJ Poczernin 
                                         Poczernin 43, 09-142 Załuski k/Płońska 
                                         tel. (23) 662 95 59  
                                         Dyrektor Zawodów: Dariusz Żmijewski, tel. 602 790 774  
                                         Zastępca Dyrektora: Eugeniusz Koczorski, tel. 601 397 770  
                                         Biuro Zawodów: księgowość SKJ Poczernin                                                     
 
2. Termin:                 Sobota-Niedziela 27-28.06.2015 
 
3. Zgłoszenia:                  Wg opublikowanej przez PZJ listy zawodników zakwalifikowanych do finału. 
                                          Potwierdzenie zgłoszeń zawodników, koni oraz oficjalnych osób towarzyszących:  
                                          do wtorku 23.06.2015  
                                          e-mail: biuro@poczernin.pl, oraz  ois@wp.pl  
                                          Zgłoszenia ostateczne na drukach PZJ z podaniem daty urodzenia zawodnika oraz  
                                          zgodnych z przepisami PZJ danych o pochodzeniu konia/i.  
                       
4. Miejsce zawodów:         Poczernin 43, Załuski k/Płońska 
                                          (możliwy dojazd PKS-em lub „Płońskim Expressem” z dworca Warszawa Zachodnia) 
                                          Czworobok: podłoże piaszczyste + fizelina   
                                          Rozprężalnia” hala, podłoże piaszczyste + fizelina.   
 
5. Uczestnicy:                    Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.  
                                            
6. Komisja Sędziowska:     Sędzia Główny: Zofia Górska                     
                                          Z-ca SG, Sędzia PZJ: Dorota Kaczmarczuk          
                                          Sędziowie: Ewa Zaręba, Maria Pilichowska              
                                          Komisarz zawodów: Ewelina Ćwiklak-Muśnicka              
                                          Komisja Odwoławcza: Ewa Łobos, Małgorzata Hansen  
                                          Delegat Weterynaryjny: Anna Smelczyńska 
                                          Lekarz Weterynarii: Mariusz Gębka                      
 
7. Obsługa komputerowa, spiker: Tadeusz Helak 
    Obsługa medyczna: ambulans z ekipą ratowniczą 
 
8.  Program zawodów: 
 

     PIĄTEK – 26.06.2015 
 

      od 12.00        - przyjazd i rejestracja zawodników 
     13.00-14.30    - obiad w ośrodku SKJ Poczernin 
     15.00-17.00    - trening oficjalny 
     18.00              - przegląd weterynaryjny 
     19.00              - odprawa techniczna 
     19.30-20.30    - kolacja w ośrodku SKJ Poczernin 
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     SOBOTA – 27.06.2015  
 
     od 7.00           - śniadanie w hotelu   
     8.30                - Uroczyste Otwarcie Zawodów 
     9.30                - I Półfinał Kuce, program P6-RK, czworobok 20 x 40 
                            - I Półfinał Konie, program D-2, czworobok 20 x 60 
     12.30-14.00    - obiad w ośrodku SKJ Poczernin 
     14.00              - II Półfinał Kuce, program P-3, czworobok 20 x 40 
                            - II Półfinał Konie, program D-3, czworobok 20 x 60 
      od 19.30        - kolacja w ośrodku SKJ Poczernin (ognisko)      
 
     NIEDZIELA 28.06.2015 
 

     od 7.00            - śniadanie w hotelu 
     10.00              - Finał Kuce, program P-4, czworobok 20 x 40 
     12.30-14.00    - obiad w ośrodku SKJ Poczernin 
     14.00              - Finał Konie, program D-4, czworobok 20 x 60 
     17.00               - Uroczyste Zamknięcie Zawodów 
 
9.   Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ: 
       
      Przepisy Ogólne PZJ (rok: 2014) 
      Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (rok: 2014) 
      Regulamin Rozgrywania Zawodów w Ujeżdżeniu (rok: 2015) 
      Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (rok: 2015) 
      Przepisy Weterynaryjne (rok: 2015) 
      Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni (rok: 2010) 
      Przepisy o Sędziach (rok: 2013) 
 
      Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.  
      Dokumentacja weterynaryjna zgodna z obowiązującymi przepisami PZJ.  
      Konie bez odpowiednich dokumentów weterynaryjnych nie będą wpuszczane na teren zawodów. 
 
10. Koszty uczestnictwa: wolne od opłat wpisowego i startowego. 
      Organizator zapewnia bezpłatne boksy z pierwszą ściółką (słoma). Możliwy zakup siana.     
               
11. Nagrody: flots dla wszystkich uczestników, puchary, medale i nagrody rzeczowe. 
  
12. Noclegi (zakwaterowanie i wyżywienie zawodników oraz 1 przedstawiciela województwa, z którego   
      zawodnicy zostali zakwalifikowani - zgodnie z Regulaminem OOM 2015 na koszt organizatora):  
      - Hotel „Poświętne” Płońsk – odległość ok. 6 km.  Tel. 236630740; 236624272 
        Organizator zapewnia transport pomiędzy hotelem i miejscem zawodów. 
 
      Propozycje zakwaterowania dla innych osób towarzyszących i widzów: 
 
      - Hotel „Poświętne” – odległość ok. 6 km.  Tel. 236630740; 236624272 
        Cena pokoi: 1 os. / 72 PLN; 2 os. / 90 PLN; 4 os. / 162 PLN; 5 os. / 180 PLN 
      - Hotel „Bizaro” – odległość ok. 2,5 km.  Tel.: 236613391; 500242605 
        Cena pokoi: 1 os. / 60 PLN; 2 os. / 100 PLN; 3 os. / 120 PLN 
      - Hotel „Dworek Marzenie” – ok. 5 km. Tel. 236621353; 606497143 
        Cena pokoi: 1 os. / 100 PLN; 2 os. / 150 PLN; 3 os. / 210 PLN; 4 os. / 240 PLN; 5 os. / 300 PLN 
 
13. Wstęp na zawody bezpłatny. Katering – bar na terenie zawodów. 
 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące  
      powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 
      Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
      przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. 
 
15. Zawody zatwierdzone przez PZJ. 

 
 
 



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. 


