
 

 
 

Halowe Zawody Ogólnopolskie i  
Regionalne w ujeżdżeniu 

 
PROPOZYCJE 

Halowe Zawody Ogólnopolskie i 
Regionalne w ujeżdżeniu SKJ Poczernin 

10-12 listopada 2017 
 

1. Organizator: 
SKJ Poczernin, 09-142 Załuski k/Płońska, Poczernin 43 
Dyrektor zawodów: Eugeniusz Koczorski, Tel: 601 397 770 
                     

2. Termin zawodów  - 10-12 listopada 2017 
3. Zgłoszenia do 7 listopada (wtorek) na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/64, Po tym 

terminie panel zgłoszeniowy będzie zamknięty. Zgłoszenia po terminie-obowiązuje opłata 
dodatkowa 50 PLN. 

Zgłoszenia boksów do 7 listopada 2017. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc dla koni.  
REZERWACJA BOKSÓW PO WPŁACIE NA KONTO 

Obowiązkowa wpłata całej sumy za boks z dopiskiem „ZO-A i nazwa konia” na 
numer konta: 

Bank Spółdzielczy w Załuskach 85 8241 0009 0008 9715 2000 0001. 
4. Miejsce rozgrywania zawodów: 

Sportowy Klub Jeździecki Poczernin, 09-142 Załuski k/Płońska, Poczernin 43 
Warunki rozgrywania konkursów: Czworobok w hali: podłoże kwarcowe z flizeliną 60x20 m                                                               
                                                             Rozprężalnia w hali: podłoże kwarcowe z flizeliną 48x20 m 
Hala treningowa będzie udostępniona dla zawodników w czwartek, od godziny 15:00 

5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w WMZJ lub PZJ 
6. Komisja sędziowska: 

 

Sędzia główny: Dorota Kaczmarczyk 

Sędzia PZJ: Beata Libera 

Komisja sędziowska: Patrycja Modlińska 

 Katarzyna Ziemińska-Milanowska 

Komisarz zawodów Natalia Smagacz, Magdalena Jarmuła 

Weterynarz: Anna Smelczyńska, Tel: 601 350 090 

Powiatowy lekarz weterynarii Zbigniew Rudnicki , tel.: (023) 662-22-45 ; (023) 
663-29-96, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 
Płońsku 

  

https://zawodykonne.com/zawody/29/64


 
7. Biuro zawodów i księgowość: SKJ Poczernin 

Obsługa medyczna: TP Trans 
Obsługa komputerowa, spikerka i komentarz: Marek Guz, Tel: 503 030 444 
 

8. Program zawodów (orientacyjna godzina rozpoczęcia zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń i 
będzie uzależniona od ilości zgłoszonych koni): 
 

Piątek, 10 listopada 2017 
 
Konkurs nr 1A Regionalne   Klasa L, program     L2  
Konkurs nr 1B Kuce,              Klasa L, program     L2  
 
Konkurs nr 2A Regionalne   Klasa P, program    P1  
Konkurs nr 2B Kuce,              Klasa P, program    P1  
 
Konkurs nr 3A Regionalne   Klasa P, program    P3  
Konkurs nr 3B Kuce,              Klasa P, program    P3 
 
Konkurs nr 4,                        Klasa D, program    D1  
Konkurs nr 5,                        Klasa N, program    N1  Runda Kuców 
Konkurs nr 6,                        Klasa N, program    N4  Runda N 
Konkurs nr 7,                        Klasa C, program    C1   Runda J 
Konkurs nr 8,                        Klasa CC, program  CC1 Runda MJ 
Konkurs nr 9,                        Klasa CC, program  CC4 MR Seniorska 
Konkurs nr 10,                      Klasa CS, program  CS1 DR Seniorska 

 
Sobota, 11 listopada 2017 
 
Konkurs nr 11A Regionalne    Klasa L, program    L3  
Konkurs nr 11B Kuce,              Klasa L, program     L3  
 
Konkurs nr 12A Regionalne   Klasa P, program    P2  
Konkurs nr 12B Kuce,              Klasa P, program    P2  
 
Konkurs nr 13A Regionalne   Klasa P, program    P4  
Konkurs nr 13B Kuce,              Klasa P, program    P4  
 
Konkurs nr 14,                        Klasa D, program    D2  
Konkurs nr 15,                        Klasa N, program    N2  Runda Kuców 
Konkurs nr 16,                        Klasa N, program    N5  Runda N 
Konkurs nr 17,                        Klasa C, program    C2   Runda J 
Konkurs nr 18,                        Klasa CC, program  CC2 Runda MJ 
Konkurs nr 19,                        Klasa CC, pogram   CC5 MR Seniorska 
Konkurs nr 20,                        Klasa CS, program  CS2 DR Seniorska 
 

Niedziela, 12 listopada 2017  
 
Konkurs nr 21A Regionalne      Klasa L, program   L4  
Konkurs nr 21B Kuce,                 Klasa L, program   L4  
 



Konkurs nr 22A Regionalne     Klasa P, program    P3  
Konkurs nr 22B Kuce,                Klasa P, program    P3  
 
Konkurs nr 23A Regionalne       Klasa P, program  P6  
Konkurs nr 23B Kuce,                 Klasa P, program  P6  
 
Konkurs nr 24,                         Klasa D, program      D3  
Konkurs nr 25,                         Klasa N, program      N7    Finał Rundy Kuców 
Konkurs nr 26,                         Klasa N, program      N7    kür – Finał Rundy N 
Konkurs nr 27,                         Klasa C, program       C4    kür – Finał Rundy J 
Konkurs nr 28,                         Klasa CC, program     CC6  kür – Finał Rundy MJ 
Konkurs nr 29,                         Klasa  CC, program    CC7  kür  - Finał MR Seniorów 
Konkurs nr 30,                         Klasa CS, program     CS5  kür  - Finał DR Seniorów 
 
 
Wszystkie konkursy będą rozgrywane na czworoboku 60x20m. 
Wszystkie zgłoszone kuce będą ujęte w oddzielnej klasyfikacji. 
 
Obowiązują programy edycja 2016  
 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 

będą w czwartek około 14:00 na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/64,  

Zostaną również rozesłane drogą mailową do wszystkich, którzy przysłali zgłoszenia. 

          

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

            dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 

            Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia 

            dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu.  

            
10. Opłaty:  

 Wpisowe    
             Jeden dzień - 120 PLN 

       Dwa dni       - 200 PLN 
 Trzy dni        - 300 PLN 

 

 Startowe 
                    Konkursy     L, P, D            - 20 PLN za jeden start 
                                         N                     - 30 PLN za jeden start 

                                                C, CC, CS        - 40 PLN za jeden start  
Opłata na program badań antydopingowych (w zawodach ogólnopolskich) -15 zł. 

 
REZERWACJA BOKSÓW PO WPŁACIE NA KONTO 

Obowiązkowa wpłata całej sumy za boks z dopiskiem „ZO-A i nazwa konia” na 
numer konta: 

Bank Spółdzielczy w Załuskach 85 8241 0009 0008 9715 2000 0001 
 
Boksy: 

 Boksy cena - stajnia murowana  – 300 PLN za cale zawody 
                                   - stajnia namiotowa – 250 PLN za cale zawody 

 1 dzień cena – 100 PLN – boks namiotowy 

https://zawodykonne.com/zawody/29/64


 
        Ilość boksów ograniczona. Proszę o terminowe zgłaszanie zapotrzebowania na     
        boksy  wraz z uwagami. 
        Pytania w sprawie boksów – Eugeniusz Koczorski, tel: 601 397 770,    
 
  Zmiany na listach startowych dopuszczalne są w przypadkach zgodnych z Przepisami PZJ   
  oraz w  innych przypadkach najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu. 
  Pozostałe zmiany – opłata manipulacyjna 30 PLN 
  Zgłoszenia po terminie – opłata 50 PLN 
 

11. Nagrody: 

   
Miejsce 

Lp Konkurs Finałowy I II III 

1 Runda Kuców 1050 400 350 300 

2 Runda N 1050 400 350 300 

3 Runda J 1200 450 400 350 

4 Runda MJ 1350 500 450 400 

5 Mała Runda S 1500 550 500 450 

6 Duża Runda S 1800 650 600 550 

  
7950 

   
 

W ZO w piątek i sobotę – floot’s, w niedzielę floot’s, puchary i nagrody pieniężne. 
W konkursach regionalnych - floot’s i puchary oraz startowe. 
 

Nie przewiduje się dekoracji po konkursach. Odbiór nagród będzie odbywał się po konkursach w biurze 
zawodów. 
             
            Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród: 

 do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce 

 od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2. 

 od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3. 

 od 13 do 16 przejazdów – płatne miejsca 1-4 
 

12. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering. 
            Organizator zapewnia parking dla koniowodów. Podłączenie do prądu – 80 PLN/doba. 

  

13. 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-go dnia od pierwszego szczepienia 

b. 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 

zawodami  

 



14. Noclegi:  

 Hotel klubowy SKJ Poczernin – 60 PLN/osoba. Tel. tel: 601 397 770 

 Hotel „Poświętne” – odległość ok. 6 km. Tel. 236630740; 236624272 Cena pokoi: 1 os. / 82 PLN; 
             2 os. / 124 PLN;, 3 os/186 PLN,  4 os. / 2018 PLN; 5 os. / 260 PLN ( przystosowany dla  
             niepełnosprawnych) 

 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 

 Hotel „Swojski Klimat”, tel: 731 778 399, Siedlin 29, 09-100 Płońsk – pokój dwuosobowy 120 PLN 

 Hotel Marco, ul. Wieczorków 115, 09-100 Płońsk, tel.: 23 663 29 88, e-mail: recepcja@hotel-
plonsk.pl,            Pokój 1 osobowy – 70 zł/os., 2 osobowy – 50 zł/os., 3 osobowy – 40 zł/os., 4 
osobowy – 40 zł/os. Śniadanie – 15 zł/os.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w  
            trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach 

       Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów. 
 
16. Propozycje zatwierdzone przez PZJ. 

 
Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia 
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu 
Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane 

rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w 
zawodach. 

a) Prawidłowe postępowanie z koniem 
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego 
dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania 

zawodów lub poza nimi. 
b) Metody treningowe 
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. 

Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio 
przygotowane. 
c) Kucie i sprzęt 
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia 

ciała. 
d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze 

wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców.  
Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem. 
e) Przejazd 

Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do 
pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI. 
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów. 

a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje 
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach. 
b) Stan zdrowia 

Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać 
dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek  
wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii 

c) Doping i leczenie 
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu 
weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.  

d) Zabiegi chirurgiczne 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników 
uczestniczących w zawodach. 

e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem. 
f) Nadużycie pomocy 

Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.). 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
a) Tereny zawodów 

Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z 
myślą o bezpieczeństwie konia. 
b) Podłoże 

Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki 
mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni. 
c) Ekstremalne warunki pogodowe 

Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą 
być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie. 
d) Stajnie podczas zawodów 

Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. 
Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza. 

mailto:recepcja@hotel-plonsk.pl
mailto:recepcja@hotel-plonsk.pl


e) Odpowiednia kondycja do podróży 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po 
zakończeniu kariery sportowej. 
a) Leczenie weterynaryjne 

Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas 
zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia. 
b) Skierowanie do kliniki dla koni 

W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego 
diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną. 
c) Urazy podczas zawodów 

Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny 
być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów. 
d) Eutanazja 

Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez 
lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 
e) Emerytura 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na 
emeryturę. 
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w 

zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach. 
                                                    

 


