
 

 

 

Projekt współfinansuje 

m. st. Warszawa 

Finał Otwartej Ligi Mazowsza WKKW, Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 
WKKW, Warszawska Olimpiada Młodzieży

WKKW 

I. Sprawy Organizacyjne 

1. Typ zawodów 

a. Klasy: 1*, P, L, LL85, LL70, Kuce, Finał Otwartej Ligi Mazowsza (OLM) 

i Mazowsza, Zawody Towarzyskie w klasie LL 70

b. Termin: 15-16 września 2018 roku

c. Miejsce: 

2. Organizator. Organizatorem zawodów jest 

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

jako organizator WOM. Dane

a. Nazwa:  Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP

b. Adres: Stara Miłosna, ul. Szkolna 14, 05

c. Telefon: 22 773 30 67 

d. E mail: info@wkkw.waw.pl

e. Strona www : www.wkkw.waw.pl

II. Osoby Oficjalne 

1. Komisja Sędziowska 

 

2. Delegat Techniczny –

3. Gospodarz Toru -  

 

LP Imię Nazwisko

1 Paweł Sojecki

2 Elżbieta Wnuk Pawlak

3 Wojciech  Frankowski

4 Magdalena Jarmuła

 

PROPOZYCJE 

Finał Otwartej Ligi Mazowsza WKKW, Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 
, Warszawska Olimpiada Młodzieży oraz Zawody Towarzyskie

WKKW -Stara Miłosna 15-16.09.2018 

Klasy: 1*, P, L, LL85, LL70, Kuce, Finał Otwartej Ligi Mazowsza (OLM) 

Zawody Towarzyskie w klasie LL 70 

16 września 2018 roku 

 Stara Miłosna, ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa Wesoła

. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe organizatora: 

Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP 

Stara Miłosna, ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa Wesoła 

 

info@wkkw.waw.pl 

www.wkkw.waw.pl, fb:WKKWWarszawaWesola  

 

– Tomasz Mossakowski 

 Jarosław Pogodziński 

 

Nazwisko Funkcja  Klasa 

Sojecki Sędzia Główny ZK1*,P,L,LL85,LL70

Wnuk Pawlak Sędzia ZK1*,P,L,LL85,LL70

Frankowski Sędzia ZK1*,P,L,LL85,LL70

Jarmuła Sędzia ZK1*,P,L,LL85,LL70

 
 

Finał Otwartej Ligi Mazowsza WKKW, Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 
oraz Zawody Towarzyskie 

Klasy: 1*, P, L, LL85, LL70, Kuce, Finał Otwartej Ligi Mazowsza (OLM) Mistrzostwa Warszawy 

077 Warszawa Wesoła 

Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP oraz 

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, występujący 

ZK1*,P,L,LL85,LL70 

ZK1*,P,L,LL85,LL70 

ZK1*,P,L,LL85,LL70 

ZK1*,P,L,LL85,LL70 
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4. Komisarze 

 

5. Lekarz Weterynarii: 

6. Lekarz Medycyny: 

7. Kowal:   

III. Warunki Techniczne 

1. Program zawodów 

 

 

Uwaga:  

a. Program zawodów może ulec zmianie

będzie publikowany na stronie 

b. Informacja na temat konkursu towarzyskiego 

- konkurs rozegrany będzie w trzech próbach: ujeżdżenie, kros, skoki

- warunki dopuszczenia do konkursu: aktualne b

LP Imię Nazwisko

1 Piotr  Kryszczyński

2 Klaudia Fabicka

 Klasa LL 70 
Data/Godz. 

 
Otwarte trasy 
krosu 
 

14-09-2018 
g. 17:00 

1-szy Start 
Ujeżdżenie 
 

Czworobok A 
15-09-2018 

g. 8:00 
 

1-szy Start 
Kros 
 

16-09-2018 
g. 9:00 

1-szy Start 
Skoki 
 

15-09-2018 
g.14:00 

Wręczenie 
nagród 
 

16-09-2018 
30 min po krosie 

1* 

 

 Piotr Szpotański 

 Zespół Ratowniczy 

Sławomir Naumiuk tel kom. 604 836 831 

rogram zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. Aktu

będzie publikowany na stronie www.wkkw.waw.pl, www.ois-wyniki.pl, www.zawodykonne.pl

Informacja na temat konkursu towarzyskiego LL70 (Mini LL) 

konkurs rozegrany będzie w trzech próbach: ujeżdżenie, kros, skoki 

warunki dopuszczenia do konkursu: aktualne badania lekarskie, zgoda rodziców

Nazwisko Funkcja  

Kryszczyński Szef Komisarzy 

Fabicka Komisarz 

Klasa LL85 
Data/Godz. 

Klasa L 
Data/Godz. 

Klasa P
Data/Godz.

14-09-2018 
g. 17:00 

14-09-2018 
g. 17:00 

14
g. 17:00

Czworobok B  
15-09-2018  

g. 8:00 

Czworobok B  
15-09-2018 

15 min. po LL 85 

Czworobok A 
15
 10 min. po 

16-09-2018 
10 min. po LL 70 

16-09-2018 
10 min. po LL 85 

16
10 min. po L

15-09-2018 
10 min. po LL 70 

15-09-2018 
20 min. po LL 85 

15
20 min. po L

30 min po krosie 
16-09-2018 

10 min po LL70 
16-09-2018 

10 min po LL85 
16
10 min 

 
 

w zależności od ilości zgłoszeń. Aktualny program 

www.zawodykonne.pl,  

adania lekarskie, zgoda rodziców 

Klasa P 
Data/Godz. 

Klasa 1* 
Data/Godz. 

14-09-2018 
g. 17:00 

14-09-2018 
g. 17:00 

Czworobok A  
15-09-2018 
10 min. po 

LL70 

Czworobok A 
15-09-2018  
15 min. po P 

16-09-2018 
10 min. po L 

16-09-2018 
10 min. po P 

15-09-2018 
20 min. po L 

15-09-2018 
20 min. po P 

16-09-2018 
10 min po L 

16-09-2018 
10 min po P 
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(zawodnicy niepełnoletni), ubezpieczenie NNW,

szczepienie konia 

c. W ramach rywalizacji w kategoriach Dzieci (8

17 lat) i Junior (16-18 lat) 

Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą wziąć udział

zameldowani w Warszawie lub są członkami jednego z warszawskich klubów. Zwycięzcy będą 

wyłonieni w Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza zgodnie z klasyfikacją końcową MWiM wg 

kryteriów zameldowania i przynależności klubowej.

 

2. Ujeżdżenie 

 

 

 

 

 

 

 

3. Próba terenowa 

 Klasa 

LL70

Typ podłoża Trawa/

piasek

Dystans (m) 850-1300

Tempo (m/min) 400-450

Ilość skoków 8-12

 

4. Skoki 

 Klasa 

LL70

Typ podłoża Trawa

Dystans (m) 250-400

Tempo (m/min) 300

Ilość skoków 8 

Klasa LL70 Program 2014

Klasa LL85 Program 2014

Klasa L Program krajowy 2014

Klasa P 1* 2009 A

Klasa 1* FEI 2015 1*B

 

(zawodnicy niepełnoletni), ubezpieczenie NNW, paszport konia plus aktualne i

c. W ramach rywalizacji w kategoriach Dzieci (8-9 lat), Młodzik (10-12 lat) Junior Młodszy (13

18 lat) zostanie rozegrana Warszawska Olimpiada Młodzieży. W 

Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą wziąć udział tylko Ci zawodnicy, którzy są 

zameldowani w Warszawie lub są członkami jednego z warszawskich klubów. Zwycięzcy będą 

twach Warszawy i Mazowsza zgodnie z klasyfikacją końcową MWiM wg 

kryteriów zameldowania i przynależności klubowej. 

Klasa 

LL70 

Klasa 

LL85 

Klasa L Klasa P 

Trawa/ 

piasek 

Trawa/ 

piasek 

Trawa/ 

Piasek 

Trawa/ 

piasek 

1300 1600-2000 1600-2500 1600-2800 

450 450 470-500 500-520 

12 12-16 15-20 20-25 

Klasa 

LL70 

Klasa 

LL85 

Klasa L Klasa P 

Trawa Trawa Trawa Trawa 

400 250-400 250-450 300-450 

300 300 325 325 

 9 11 11 

Program 2014 

Program 2014 

Program krajowy 2014 

1* 2009 A 

FEI 2015 1*B 

 
 

paszport konia plus aktualne i ważne 

12 lat) Junior Młodszy (13-

zostanie rozegrana Warszawska Olimpiada Młodzieży. W 

tylko Ci zawodnicy, którzy są 

zameldowani w Warszawie lub są członkami jednego z warszawskich klubów. Zwycięzcy będą 

twach Warszawy i Mazowsza zgodnie z klasyfikacją końcową MWiM wg 

Klasa 1* 

Trawa/ 

piasek 

24000-3200 

520 

Max 29 

Klasa 1* 

Trawa 

Max. 600 

350 

13 
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Ilość przeszkód 8 

 

IV. Nagrody (w PLN chyba, że zaznaczono inaczej)

Miejsce Klasa LL70 

1 Rzeczowe 

2 Rzeczowe 

3 Rzeczowe 

4 Rzeczowe 

5 Rzeczowe 

Suma  

 

Warszawska Olimpiada Młodzieży 

V. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia wyłą

poprawne wprowadzenie danych konia i zawodnika

2. Ostatni termin zgłoszeń 04

3. Listy startowe będą do wglądu od godz. 17.00 

www.zawodykonne.pl

4. Opłaty 

Klasa

LL70

LL85

Boks

 

a.  Za zgłosze

50.00zł od pary zawodnik koń. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjąć 

zgłoszenia po terminie lub bez wniesienia przedpłaty.

b. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na minimum 7 dni przed 

zawodami (tj do 7/9/2018 do go

 

 8 8-10 10 

(w PLN chyba, że zaznaczono inaczej) 

Klasa LL85 Klasa L Klasa P Klasa 1*

Rzeczowe Rzeczowe 550 750

Rzeczowe Rzeczowe 400 650

Rzeczowe Rzeczowe 300 450

Rzeczowe Rzeczowe 200 350

Rzeczowe Rzeczowe 100 250

  1550 2450

Warszawska Olimpiada Młodzieży – nagrody rzeczowe, DYPLOMY 

Zgłoszenia wyłącznie przez stronę: www.zawodykonne.pl. Prosimy o uważne i 

poprawne wprowadzenie danych konia i zawodnika 

Ostatni termin zgłoszeń 04-09-2018 godz. 24.00.  

Listy startowe będą do wglądu od godz. 17.00 dnia 14-09-2018r. 

www.zawodykonne.pl,  www.wkkw.waw.pl, www.ois-wyniki.pl   

Klasa Opłata w PLN 

LL70 165 

LL85 190 

L 240 

P 265 

1* 315 

Boks 200 

Za zgłoszenie po terminie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 

50.00zł od pary zawodnik koń. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjąć 

enia po terminie lub bez wniesienia przedpłaty. 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na minimum 7 dni przed 

zawodami (tj do 7/9/2018 do godz. 24.00), przedpłata zostanie zwrócona.

 
 

10-11 

Klasa 1* 

750 

650 

450 

350 

250 

2450 

. Prosimy o uważne i 

2018r. na stronie 

 

dodatkowa opłata w wysokości 

50.00zł od pary zawodnik koń. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjąć 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na minimum 7 dni przed 

24.00), przedpłata zostanie zwrócona. 
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c. 2.3 Osobom, które zrezygnują z udziału w zawodach, na mniej niż 7 dni przed 

zawodami, przedpłata nie zostanie zwrócona. 

 
d. 2.4 Osoby, które:

1. 

2. 

zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji 

zawodów w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów.

e. Przedpłata w wysokości 250zł dla opcji z boksem oraz 100zł dla opcji bez 

boksu (na parę tj. 

2018r. 

f. Za udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży nie będą pobierane 

dodatkowe opłaty, wszelkie dodatkowe koszty organizacyjne związane z 

udziałem zawodników w WOM finansowane są ze środków m st. Wars

g. Zgłaszający ma obowiązek przesłania dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem. 

Bez przedpłaty boksy czy też udział w zawodach nie będą gwarantowane. 

Nazwa odbiorcy 

Adres odbiorcy 

Nazwa Banku  

Nr konta odbiorcy 

 

VI. Inne 

1. Ograniczenie odpowiedzialności.

kradzieże powstałe w trakcie zawodów. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania trenerów, zawodników, luzaków i 

koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udz

zawodach.  

 

 

2.3 Osobom, które zrezygnują z udziału w zawodach, na mniej niż 7 dni przed 

zawodami, przedpłata nie zostanie zwrócona.  

2.4 Osoby, które: 

  zrezygnują z udziału w zawodach na mniej niż 3 dni, lub

 nie prześlą rezygnacji i nie wezmą udziału w zawodach,

zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji 

zawodów w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów. 

Przedpłata w wysokości 250zł dla opcji z boksem oraz 100zł dla opcji bez 

boksu (na parę tj. zawodnik plus koń) zostanie zapłacona do dnia 04

 

Za udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży nie będą pobierane 

dodatkowe opłaty, wszelkie dodatkowe koszty organizacyjne związane z 

udziałem zawodników w WOM finansowane są ze środków m st. Wars

Zgłaszający ma obowiązek przesłania dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem. 

Bez przedpłaty boksy czy też udział w zawodach nie będą gwarantowane. 

Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP 

Warszawa-Wesoła ul. Szkolna 14 

BGZ BNP Paris Bas 

 71 2030 0045 1110 0000 0107 4460 

Ograniczenie odpowiedzialności. Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i 

kradzieże powstałe w trakcie zawodów. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania trenerów, 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 lub ich konie. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udz

 

 
 

2.3 Osobom, które zrezygnują z udziału w zawodach, na mniej niż 7 dni przed 

zrezygnują z udziału w zawodach na mniej niż 3 dni, lub 

nacji i nie wezmą udziału w zawodach, 

zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji 

Przedpłata w wysokości 250zł dla opcji z boksem oraz 100zł dla opcji bez 

zawodnik plus koń) zostanie zapłacona do dnia 04-09-

Za udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży nie będą pobierane 

dodatkowe opłaty, wszelkie dodatkowe koszty organizacyjne związane z 

udziałem zawodników w WOM finansowane są ze środków m st. Warszawy. 

Zgłaszający ma obowiązek przesłania dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem. 

Bez przedpłaty boksy czy też udział w zawodach nie będą gwarantowane.  

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i 

kradzieże powstałe w trakcie zawodów. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania trenerów, zawodników, luzaków i 

, pożarów i innych wydarzeń. 

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w 
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2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i 

promocyjnych, 

telefon oraz automatycznyc

Jazdy RP oraz partnerów

3. Kodeks Postępowania z koniem

a. 

sposób

Postepowania

dobro konia musi 

podporządkowane

b. 

zawodach, dobro konia musi 

Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

transportu. 

c.  Konie i 

udział w zawodach. Odnosi 

medycznych, 

klaczy, oraz do 

d. 

szczególnej

powrotnej z 

e. 

 

zakończeniu

f. PZJ zachęca

podnoszenia swojej wiedzy oraz 

współpracy

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i 

promocyjnych, 

telefon oraz automatycznych systemów wywołujących przez Stowarzyszenie Szwadron 

partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego

Kodeks Postępowania z koniem 

Polski Związek Jeździecki w ślad za 

 FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane

sposób w sporty konne,   zasad niniejszego Kodeksu 

Postepowania z Koniem oraz  do wiadomości, że

dobro konia musi  i nigdy nie może

podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

 Na wszystkich etapach treningu i  

zawodach, dobro konia musi  ponad wszelkimi innymi wymaganiami. 

Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego ob

transportu.  

Konie i jeźdźcy  wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim 

udział w zawodach. Odnosi  to także do podawania leków

medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub 

klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

. Zawody nie   dobru konia. Wymaga to 

szczególnej uwagi na teren zawodów podłoża

bezpieczeństwo także podczas 

powrotnej z zawodów.  

. Należy  wszelkich , aby 

 po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po 

zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej 

 odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących

współpracy z koniem.  

 
 

zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i 

, jak 

przez Stowarzyszenie Szwadron 

bezpośredniego. 

zaangażowane w jakikolwiek 

zasad niniejszego Kodeksu 

że w każdym przypadku 

może  

ortowemu ani celom komercyjnym. 

 konia do startu w 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. 

obrządku, kucia i 

wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim  

leków i środków 

dobru konia lub ciąży 

pomocy medycznej.  

dobru konia. Wymaga to zwrócenia 

podłoża, 

podczas podroży 

humanitarne traktowanie po 

opieki weterynaryjnej 

arości, ewentualnie eutanazji. 

jeździeckim do stałego 

dotyczących wszelkich aspektów 


