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Nazwa zawodów: Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży Ranga: HZO DiM 
Miejsce:  Ośrodek Jeździecki Zbrosławice 
Data: od 2017-03-17. do 2017-03-19 
 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ: 
 
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2015 
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2016 
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2016 (dot. konkursów z 

oceną stylu) 
4. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2016 
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010 
6. Przepisy o sędziach (wydanie/rok: 2013 wyd. 6.5 ze zmiana 2014) 
7. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016 

8. Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w kategorii dzieci i młodzieży (rok: 2017) 

 
 
Propozycje zostały zatwierdzone: 

PZJ Warszawa 

31.01.2017 Stanisław Helak 

 

Wprowadzone zmiany: 

rew. 1 31.01.2017 Zofia Jurczyńska Kret 

rew. 2 data Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ 

rew. 3 data Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ 

  

 

 

 

 

PZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZO jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia … 
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1. ZAWODY 
 

Ranga:  /  Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży / halowe 

Kategoria: DZ/JM / J / MJ / -- / --- / ---  

Miejsce/Adres: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice , 42-674 Zbrosławice ul. Wolności 28. 

Termin: od 2017-03-17 do 2017-03-19. 

 

2. ORGANIZATOR 
  

Nazwa:  Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice 

Adres:  42-674 Zbrosławice ul. Wolności 28 

E-mail:  osrodek.jezdziecki@wp.pl   

Nr tel.:  322337000         

Strona www:  zbroslawice.info.pl 

Dyrektor zawodów:  Marcin Jońca. , e-mail:  marjon@wp.pl . , tel.:  607797268. 

Biuro zawodów:  Barbara Jachowicz. , e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl  , tel.: 

32 2337000 lub 606788368 

Szef stajni: Marcin Jońca . , tel.:  607797268 

 

3. OSOBY OFICJALNE 
 

Przewodniczący Komisji  

Sędziowskiej:  Bogdan Kuchejda. , klasa uprawnień: kl 1 , tel.:  

Członkowie Komisji  

Sędziowskiej: Andrzej Jońca kl 1, Paweł Przybyła kl. 2 

Sędzia PZJ: Danuta Lusina kl.1 

Sędziowe stylu                                             Bogdan Kuchejda, Paweł Przybyła , Marcin Jońca 

Gospodarz Toru: Adam Galuba . , klasa uprawnień: LGT1 tel. 668282411 

Asystent Gospodarza Toru:  Bogdan Chrzanowski. , klasa uprawnień:  LGT 1 

Szef Komisarzy:  Anna Dymek  , klasa uprawnień:  2.  

Komisarze:  Fiona Jagieła klasa uprawnień:  3  

Lekarz weterynarii zawodów:  Wiesław Topór. , tel.: 606263658 

Powiatowy lekarz weterynarii:  Adam Drewniok. , tel.: 694446909 

 

4. WARUNKI TECHNICZNE 
 

Otwarcie stajni 16.03.2017. od godz.  12.00  

Zamknięcie stajni 19.03.2017. godz. 19.00 

przegląd dokumentów 16.03.2017. godz. 17.00-19.00 

Przegląd weterynaryjny data / Nie przewiduje się godz.  

Plac konkursowy HALA o wymiarach - 30 x 70 m, 
podłoże  PROSABLE CARTRANS  

 

Rozprężania  rozprężalnia: hala o wymiarach  

mailto:osrodek.jezdziecki@wp.pl
mailto:marjon@wp.pl
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18m x 36m  - podłoże 
PROSABLE CARTRANS ,   

Udostępnienie rozprężali i placu 
konkursowego- 
dotyczy dnia przyjazdu 

16.03.2017 godz.12.00-20.00 

Łyżki bezpiecznikowe  GALA inż. Włodzimierz Uchwat 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. - słoma 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE 
 

Opłata Koszt (pln) 

Opłata wpisowa (zgodnie z regulaminem 
Zawodów Dzieci i Młodzieży wraz z boksem 
Boks w stajni namiotowej  

385 PLN 

Opłata wpisowa (zgodnie z regulaminem 
Zawodów Dzieci i Młodzieży) bez boksu 
 

215 PLN 

Program badań antydopingowych 15 PLN 

Podłączenie samochodu do prądu 150 PLN (od czwartku do niedzieli, każdy 
dodatkowy dzień 50PLN) 

siano (balik) 10 PLN 

słoma (balik) 10 PLN 

W boksach ściółka standard słoma. Organizator nie zapewnia trocin. W przypadku 
gdy zawodnik chce trociny należy je przywieź ze 
sobą i poinformować organizatora i organizator 
pozostawia boks nie pościelony 

 
5.1  Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:  01.03.2017 
 Termin zgłoszeń ostatecznych:   08.03.2017 
 

5.2 Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty należy wysyłać na adres mailowy: 
osrodek.jezdziecki@wp.pl Uwzględnione zostaną zgłoszenia przesłane wyłącznie na drukach PZJ kompletnie 
wypełnione (dane konia i numer identyfikacyjny z licencji oraz dane zawodnika i numer z licencji, dane do 
kontaktu – numer telefonu, adres e-mail) wraz z dołączonym dowodem wpłaty. 
 

5.3 Przedpłatę w wysokości  230 zł. (wpisowe + MPC. PLN należy dołączyć do zgłoszenia (bez 

potwierdzenia wpłaty zgłoszenie nie będzie ważne). Dane do przelewu: LZJ DRAMA 

Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002   
 

5.4 W ostatni dzień zawodów każdy koń ma prawo startu tylko jeden raz. 
 

5.5 Zapisy do konkursów: w biurze zawodów do godz. 18.00. Zapisy do konkursów czwartkowych ze 
 zgłoszeń ostatecznych. 

 

 
 

6. PROGRAM I NAGRODY 
 

Dzień I: Piątek Data: 17.03.2017 Godzina rozpoczęcia 8.30  
Konkurs nr 1 50 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 2 60 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 3 70 cm na styl jeźdźca  

mailto:osrodek.jezdziecki@wp.pl
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Konkurs nr 4 80 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 5 90 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 6 100 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 7 110 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 8 120 cm na styl jeźdźca  
Konkurs nr 9 L DK dokładności art.238.1.1  
Konkurs nr 10 P DK dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 11 N DK dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 12 C DK dwufazowy art.274.5.3  
Dzień II: Sobota Data: 18.03.2017 Godzina rozpoczęcia 8.30  
Konkurs nr 13 L DK na styl jeźdźca  
Konkurs nr 14 P DK na styl jeźdźca  
Konkurs nr 15 N DK na styl jeźdźca  
Konkurs nr 16 C DK na styl jeźdźca  
Konkurs nr 17 50 cm dokładności art.238.1.1  
Konkurs nr 18 60 cm dokładności art.238.1.1  
Konkurs nr 19 70 cm dokładności art.238.1.1  
Konkurs nr 20 80 cm dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 21 90 cm dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 22 100 cm dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 23 110 cm dwufazowy art.274.5.3  
Konkurs nr 24 120 cm dwufazowy art.274.5.3  
Dzień III: Niedziela Data: 18.03.2017 Godzina rozpoczęcia 8.30  
Konkurs nr 25 – Finał gr. A-1 65 cm dokładności z rozgrywką art.:238.1.2  
Konkurs nr 26 – Finał gr. B 85cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2  
Konkurs nr 27 – Finał gr. A-2 85cm dokładności z rozgrywką art.:238.1.2  
Konkurs nr 28 – Finał gr. C 95 cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2  
Konkurs nr 29 - Finał grupy D bis 105 cm zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 
Art.238.2.2 Konkurs nr 30 – Finał Dzieci II 110 cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2  
Konkurs nr 31 – Grand Prix D/E 120cm dwunawrotowy  art.261.5.3, 273.3.3.2 
Konkurs nr 32 - Grand Prix Dzieci I 125 cm zwykły z rozgrywką art.238.2.2,  
Konkurs nr 33- Finał Rundy Juniorskiej i Młodzieżowej 130cm/135 cm zwykły z rozgrywką art.238. 2.2 
Konkursy pocieszenia  
Konkurs nr 34  - 50 cm dokładności art.238.1.1 
Konkurs nr 35 - 60 cm dokładności art.238.1.1  
Konkurs nr 36 - 70 cm dokładności art.238.1.1 
Konkurs nr 37 - 80 cm zwykły art.238.2.1  
Konkurs nr 38 - 90 cm zwykły art.238.2.1  
Duże konie w ramach konkursów pocieszenia mogą wystartować w konkursach regionalnych. (W tym 
wypadku pary są zwolnione z opłaty organizacyjnej w ZR ; jeżeli startują w konkursach kl. P, N, C – gdzie 
przewidziane są nagrody pieniężne pokrywają tylko opłatę startową  ) 

 

Nagrody: 

Flots: dla najlepszych 8 par każdego konkursu 

Nagrody rzeczowe: dla najlepszych 3 par konkursów finałowych,  

derka i szarfa dla zwycięskiego konia GP  

Szarfa dla zwycięskiego konia w każdym konkursie finałowym 

Puchary: dla najlepszych 3 par konkursów finałowych 
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Dodatkowe uwagi Organizatora: 

 
W czasie zawodów odbędą się konkursy w ramach zawodów regionalnych i towarzyskich. 

Warunki uczestnictwa w tych konkursach zostaną uregulowane osobnymi propozycjami organizatora. 
 

 

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH 
 

Konie startujące w finałach muszą wystartować przynajmniej w jednym konkursie w piątek lub 
sobotę. 

 

8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 
 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: 

 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 
b. szczepienie przypominające: 

 co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji); 

 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na 
zawody.  

 

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 

1. Wyżywienie we własnym zakresie w restauracjach na terenie Ośrodka. 

2. Zakwaterowanie na terenie Ośrodka w domkach fińskich - obowiązuje telefoniczna 

rezerwacja – 322337000 noclegi w cenie 35 zł. za dobę od osoby lub w okolicznych Hotelach  
 

 

10.   DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA 
 

 
10.1 .Minimalna ilość koni startujących w konkursie to 3. 

10.2 Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 10.3 Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w 
wys.:200 PLN 

10.4. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego 
Głównego:  10 zl. 

10.5. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne 

10.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce 
podczas zawodów i transportu:  

10.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. :  

10.8. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia lub usunięcia z terenu zawodów osób 

głoszących treści religijne lub polityczne. :  

10.9. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka 

Jeździeckiego 

10.10 Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach 
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NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY 

JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ 

ZWIERZĘ. 

 

11. SPONSORZY I PARTNERZY 
 

 

 

 

12.  KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. 
 

Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany 
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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 podróży 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 jeździectwie do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 
z koniem. 


