
 

 

PROPOZYCJE     

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W 

UJEŻDŻENIU 

FINAŁ PUCHARU WIELKOPOLSKI W 

UJEŻDŻENIU 

                  ZAWODY REGIONALNE 

W UJEŻDŻENIU 

 
Organizator:  Stajnie Łopuchowskie 

Termin: 22-23.10.2016 r. 

Miejsce: Stajnie Łopuchowskie, Łopuchowo 3, 62-095 Murowana Goślina 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Sprawdzanie dokumentów:  9:00-10:00 przed konkursami 

Czworobok : piaszczysty 20x60 m                                                                  

Rozprężalnia: zewnętrzna- piaszczysta 20x60,   

hala z podłożem piaszczystym 24x55 m lub hala piaszczysta18x50m  

Termin zgłoszeń: 14.10.2016 r. do godz. 20.00 (piątek) 

Zgłoszenia na adres e-mail lopuchowo@hiposfera.pl 

 

 

 Osoby funkcyjne:   

Dyrektor  Zawodów: Magdalena Nowaczyk-Karpińska kom: 500 113 878 

Dyrektor  Biura zawodów: Dobrosława Bugajna-Bielecka 

Kierownik Zawodów: Marta Wiśniewska kom: 515 792  338 

Lek. Wet: Zuzanna Zimna kom: 539 339 422 

 

Pomoc medyczna: Karetka i ratownik medyczny na miejscu. 

 



Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny:   Leszek Mazurkiewicz 

Członkowie:        Tomasz Mossakowski 

                             Łukasz Walter 

 

Dokumenty jeźdźców: 

-zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich, 

-aktualna polisa NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich, 

-osoby niepełnoletnie -pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna 

-aktualna licencja zawodnika (ZR) 

 

Dokumenty konia: 

-paszport z aktualnym szczepieniem przeciwko grypie końskiej (zgodnie z 

przepisami PZJ dotyczącymi szczepień) 

-aktualne zaświadczanie weterynaryjne w przypadku koni korzystających z boksów 

w czasie trwania zawodów (informacja o braku problemów skórnych, infekcji) 

-aktualna licencja konia (ZR) 

Wiek koni zgodny z przepisami PZJ w danym konkursie. 

Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ 

 

Opłaty: 

Opłata organizacyjna: 100 zł/całe zawody, 60zł/jeden dzień. 

Opłata za boksy: 50zł/dzień (organizator zapewnia pierwszą ściółkę –słomę) 

Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają zawodnicy biorący udział w dwóch dniach 

zawodów. 

Istnieje możliwość dościelania boksu w sobotę i niedzielę (opłata 10 zł /dzień) oraz 

zakupu siana 10 zł/4 kg. 

Istnieje możliwość przyjazdu z koniem i zajęcia boksu od dnia 21.10.2016r. (piątek) 

od godziny 15 (dodatkowa opłata 30 zł). 

 

Opłaty za boksy należy uiścić do dnia 14.10.2016 r. Do godziny 20:00 należy 

przesłać potwierdzenie przelewu za boks na maila lopuchowo@hiposfera.pl. 

Brak przesłanego potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie jest 

jednoznaczny z rezygnacją z rezerwacji. Opłata za niewykorzystany boks jest 

bezzwrotna. 

Każda zmiana na listach startowych –po ich zamieszczeniu 20 zł, nie dotyczy 

skreśleń. 
 

Nr konta do wpłat : 
 75 1050 1445 1000 0090 7587 0916  Dobrosława Bugajna-Bielecka 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz 

odwołania zawodów. 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 



zawodów i w czasie transportu. 
 

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z 

KONIEM. 
 

 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków 

i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników, konie. Dlatego zalecane 

jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia OC na czas 

udziału w zawodach. 

 
Listy startowe oraz aktualny program dostępne na stronie fb Stajni Łopuchowskich i 

na stronie internetowej www.hiposfera.pl. 
 

Na terenie zawodów będzie działała gastronomia od soboty od godz. 10.00. 
 

 

Program: 
  

RUNDA SOBOTA NIEDZIELA Opłata startowa 

N (Regionalna) Konkurs nr 1 N-5 Konkurs nr 9 N-7 30 zł. 

C (Regionalna) Konkurs nr 2 C-3 Konkurs nr 10 C-4 30 zł. 

CC (Regionalna) Konkurs nr 3 CC-4 Konkurs nr 11 CC-6 30 zł. 

CS (Regionalna) Konkurs nr 4 CS-
1A 

Konkurs nr 12 CS-1 30 zł. 

 
Konkurs nr 9 i 10 zaliczany będzie do klasyfikacji Pucharu Wielkopolski. 
(regulamin dostępny w osobnym załączniku). 
Konkurs dodatkowy P-5 (Finał Pucharu WLKP kat. Młodzik/Junior) 
 
MISTRZOSTWA  WIELKOPOLSKI W UJEŻDŻENIU  
 

Kategoria I Półfinał - Sobota Finał - Niedziela Opłata startowa 

Junior Młodszy - 
Kuce 

L-6R (20x40m) L-4 (20x40m) 30 zł 

Junior Młodszy – 
Duże Konie 

L-4 (20x60m) D-2 30 zł 

Junior P-2 D-3 30 zł 

Senior C-2 C-3 30 zł 

 

W konkursach mogą brać udział wszyscy zawodnicy, ale do rankingu 

pucharowego i mistrzostw liczą się tylko przejazdy osób jadących w 

odpowiedniej kategorii wiekowej (zarejestrowane w Wielkopolskim Związku 

Jeździeckim. 



Nagrody: 

Nagrody finansowe za miejsca 1-3 w Rundach Regionalnych (przy sklasyfikowanych 

minimum 5-ciu zawodnikach). Floots dla wszystkich zawodników. 

Puchary i medale w Pucharze Wielkopolski i Mistrzostwach Województwa za 

miejsca 1,2,3 oraz nagrody rzeczowe. 

 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

1.Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, 

dobro konia musi stać ponadwszelkimi 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. 

 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013r. 

 Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 06.10.2016 – Ryszard Szymoniak 


