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                                                      PROPOZYCJE 
 

 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza  
Kuców i Małych Koni oraz Amatorów 

w skokach przez przeszkody 

Warszawska Olimpiada Młodzieży 

KJ Hippica Polonia Słupno 
10 - 11 wrzesień 2016 

 

                                                          
 
 
1. Organizator:                 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej  K.J. Hippica Polonia 
2. Termin:                        10-11.09.2016     
3. Termin zgłoszeń:         do 07.09.2016 (środa) 
                                            Zgłoszenia na stronie internetowej www.konieregio.pl - zakładka  
                                        „Zgłoszenia online” (ewentualnie na mail: leszek.doraczynski@wp.pl) 
                                        Rezerwacja boksów do 05.09.2016  
                                        – wraz z dowodem wpłaty (patrz pkt.15)  e-mail: iwom@poczta.onet.pl  
4. Miejsce zawodów:        Słupno k/ Radzymina ul. Spokojna 1B 

      Hipodrom 74 x 84 trawiasty 
      Rozprężalnia 40 x 80 m piasek z trocinami 

5. Uczestnicy:                   Zawodnicy i konie zarejestrowani w WZJ/PZJ oraz w klasie „Amatorzy” 
                                         zawodnicy i konie niezarejestrowani. 
6. Komisja Sędziowska:   Sędzia Główny:                Maksym Maksymowicz 
                    Z-ca SG, Sędzia WMZJ:  Ewelina Ćwiklak-Muśnicka 
                                         Sędziowie:                        Magda Wojda, Natalia Doraczyńska 
                                         Komisarz zawodów:         rotacja sędziów 
                                         Gospodarz Toru:              Łukasz Szustorowski 
7. Lekarz weterynarii:  
  Obsługa komputerowa, spiker: Leszek Doraczyński (e-mail: leszek.doraczyński@wp.pl; tel. 505 843 018) 
  Elektroniczny pomiar czasu: Liga Mazowsza  
  Opieka medyczna: TP Trans 
     

8. Program zawodów:  
 
10.09.2016 (sobota)  
 
Konkurs nr 1, I półfinał Kuce gr. A1, dokładności, wys. 50 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 2, II półfinał Kuce gr. A1, zwykły, wys. 55 cm (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 3, I półfinał Kuce gr. A2, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 4, I półfinał Kuce gr. B, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 5, I półfinał Kuce gr. C, dokładności, wys. 80 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 6, II półfinał Kuce gr. A2, zwykły, wys. 75 cm (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 7, II półfinał Kuce gr. B, zwykły, wys. 75 cm (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 8, II półfinał Kuce gr. C, zwykły, wys. 85 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 9, I półfinał Kuce gr. D, dokładności, wys. 90 cm (art. 238.1.1)  
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Konkurs nr 10, I półfinał Kuce gr. E, dokładności, wys. 100 cm (art. 238.1.1)  
Konkurs nr 11, I półfinał Amatorzy, dokładności, wys. 85 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 12, II półfinał Kuce gr. D, zwykły, wys.100 cm (art. 238.2.1)  
Konkurs nr 13, II półfinał MK gr. E, zwykły, wys.105 cm (art. 238.2.1)  
Konkurs nr 14, II półfinał Amatorów, zwykły, wys. 90 cm (art. 238.2.1) 
 
11.09. (niedziela)    
  
Konkurs nr 15, Finał Kuce gr. A1, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 55/60 cm 
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ewentualną rozgrywką o medale), 
Konkurs nr 16, Finał Kuce gr. A2,  dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 80/80 cm,  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale),  
                          Puchar „Mamby” 
Konkurs nr 17, Finał Kuce gr. B,  dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 80/80 cm,  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale),  
Konkurs nr 18, Finał Kuce gr. C,  dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 90/90 cm,  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale),  
Konkurs nr 19, Finał Kuce gr. D, dwunawrotowy (zwykły, zwykły) wys.105/110 cm,  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale), 
Konkurs nr 20, Finał MK gr. E, dwunawrotowy (zwykły, zwykły) wys.110/115 cm,  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale), 
Konkurs nr 21, Finał Amatorzy, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 95/95 cm  
                          (art. 273. 2.1. 3.3 z ew. rozgrywką o medale) 
 
Uwaga! W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 5 zawodników w danej grupie KiMK – grupy A2 i B 
oraz analogicznie grupy D i E zostaną połączone w jedne klasy mistrzowskie rozgrywane wg 
parametrów niższej grupy tj.: ew. A2+B wg grupy B; ew. D+E wg grupy D.  
Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy bez względu na uzyskany wynik w MWiM. 

     
Orientacyjne godziny rozpoczęcia sobotnich konkursów (oraz godziny konkursów niedzielnych)  
uzależnione są od liczby zgłoszeń i opublikowane będą wraz z sobotnimi wstępnymi listami startowymi w 
przeddzień zawodów na stronie www.hippicapolonia.pl oraz www.konieregio.pl 
 
„Wyniki online” z poszczególnych konkursów dostępne będą na stronie www.konieregio.pl w zakładce  
lub w boksie „Wyniki online”! 
 

     Miting Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w wydzielonym miejscu, wg osobnego programu  
     i Propozycji.   
    
  9. Zawody rozgrywane są zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ oraz Regulaminem WMZJ,  
       rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, Dyscyplina B – skoki przez przeszkody. 
 
 10. Kategorie i warunki uczestnictwa 
       - Kuce gr. A1 i A2 cm – wiek zawodnika 9-11 lat, min. licencja Młodzika, 
       - Kuce gr. B – wiek zawodnika 10-14, min. licencja B 
       - Kuce gr. C – wiek zawodnika 11-16 lat, min. licencja B 
       - Kuce gr. D – wiek zawodnika 12-16, min. licencja B3 
       - Małe Konie gr. E – wiek zawodnika 12-21, min. licencja B3 
       - Amatorzy – wiek od 9 lat, zawodnicy niezarejestrowani oraz z licencją Młodzika lub B (wstępną)                           
       - w kategorii Amatorów wymagane są minimum aktualne orzeczenie lekarskie zawodnika, ubezpieczenie  
         NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, 
       - Kuce i Małe Konie obowiązują oficjalne certyfikaty wzrostu PZJ.  
       - w kategorii Amatorów w przypadku koni wymagany jest minimum paszport urzędowy i aktualne 
         szczepienia przeciwko grypie, 
       - zawodnik może startować jednocześnie w różnych kategoriach (na innych koniach) spełniając  
         warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach oraz odnośny dla wieku limit startów. 

   - zawodnik może startować w jednej kategorii na dwóch koniach, z tym, że w przed rozpoczęciem 
     konkursu finałowego musi wskazać konia startującego w finale. Na drugim koniu może w dniu finału 
     startować w konkursie finałowym w specjalnej serii B, poza klasyfikacją Mistrzostw. 

 
  11. Kolejność startów 
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        - I i II półfinał zgodnie z losowaniem w kolejności od pierwszej litery nazwiska: Kuce gr. A1 – od litery  
          „G”, gr. A2 – „K”; gr. B - „K”; gr. C – „R”; gr. D – „L”; gr. E – „W”, Amatorzy – „N”, 
        - I nawrót finału, w odwrotnej kolejności do zajmowanego miejsca po półfinałach, 
        - II nawrót finału w odwrotnej kolejności do zajmowanego miejsca po pierwszym nawrocie finału, 
        - prawo startu w drugim nawrocie finału mają wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli minimum  
          jeden półfinał i I nawrót finału. 
 
  12. Klasyfikacja Mistrzostw 
        - w przypadku równej liczby punktów po półfinałach i obu nawrotach finałowych na pozycjach 
          medalowych o zajętych miejscach zadecyduje rozgrywka zwykła, 
        - w pozostałych przypadkach o zajętym miejscu decyduje łączna liczba punktów, a w następnej  
          kolejności wynik przejazdu w II nawrocie finału, dalej I nawrocie, 

   - w przypadku eliminacji/rezygnacji w półfinale zawodnik otrzymuje liczbę punktów karnych równą 
          najgorszemu wynikowi punktowemu w danym półfinale + 10 pkt.  
 
  13. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów  
        na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem I półfinałów w swojej grupie. 

 
  14. Nagrody:  
        - flots i naklejki pamiątkowe dla wszystkich uczestników zawodów, 
        - puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz medale (miejsca I-III),  
        - nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  
        Ogólna pula nagród min. 6.000,00 PLN.  

     
  15. Opłaty: 
       - wpisowe: MWiM: 200 PLN / koń;        
       - wynajęcie boksu:  250 PLN brutto 

  Organizator zapewnia jedynie pierwszą ściółkę (słoma i siano do nabycia w biurze zawodów) 
  Zgłaszanie rezerwacji i wpłata za wynajęcie boksu do 05.09.2016, e-mail: iwom@poczta.onet.pl 
  Po terminie rezerwacji i wpłaty - opłata 300,00 PLN brutto (tylko jeśli będą wolne boksy) 
  W przypadku rezygnacji, wpłata nie ulega zwrotowi. Dowód wpłaty prosimy przesłać razem ze zgłoszeniem.     
  Bez dowodu wpłaty nie rezerwujemy boksu! 
  Numer rachunku bankowego: 63 1240 1082 1111 0010 1528 3828 Bank Pekao S.A 
 
16. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering, WC, ujęcie wody, parking dla samochodów   
      osobowych, osobny parking dla koniowozów. 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie 
      zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. Zaleca się ubezpieczenie NNW. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów. 
19. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ. 
 

 
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. 
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