
 
 

 

 
PROPOZYCJE ZAWODÓW 

Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza 2017 
W kategorii Kuce, Małe Konie i Amatorzy 

10 – 12 marca 2017 
 

Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
11-12 marca 2017 

 

1. Organizator: 
SKJ Poczernin, 09-142 Załuski k/Płońska, Poczernin 43 
Dyrektor zawodów: Brygida Gawryszewska 
vice dyr. Witold Brodewicz 

2. Termin zawodów  - 10-12 marca 2017  
3. Zgłoszenia do 8 marca (środa) na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/47. Po tym 

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

4. Zgłoszenia boksów do 5 marca 2017 do godziny 24:00. Po tym terminie organizator nie gwarantuje 
miejsc dla koni. 

5. Miejsce rozgrywania zawodów: 
Sportowy Klub Jeździecki Poczernin, 09-142 Załuski k/Płońska, Poczernin 43 
Warunki rozgrywania konkursów: Plac konkursowy-hala: piasek kwarcowy z flizeliną 64x28 m 
                                                             Rozprężalnia-hala: podłoże kwarcowe z flizeliną 48x20 m 



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

7. Komisja sędziowska: 

Sędzia główny: Ewa Porębska-Gomółka 

Sędzia WMZJ: Maksym Maksymowicz 

Komisja sędziowska: Natalia Doraczyńska 

Komisarz zawodów: Witold Brodewicz 

Gospodarz toru:  Łukasz Akszak-Okińczyc 

Weterynarz: Mariusz Gąbka 

Obsługa fotokomórki: Beata Podgórna 

 
8. Biuro zawodów i księgowość: SKJ Poczernin 

Obsługa medyczna: TP Trans 
            Obsługa komputerowa, spiker: Marek Guz, Tel: 503 030 444 
 

9. Program zawodów: 
Regulamin MWiM i HPWiM 2017:    

             https://zawodykonne.com/files/upload/competition/Plik_305_regulamin-hpwim-2017.pdf,  

 

UWAGA. Warunkiem startu w HPWiM KiMK jest dostarczenie 
aktualnego Certyfikatu wzrostu kuca przed startem w I półfinale 

 
Na terenie zawodów konie muszą posiadać numery nadane przez 

organizatora 
 

 

Piątek, 10 marca 2017 
Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza 2017 
 
Konkurs nr 1  -  I półfinał HPWiA, gr. A1, dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 2  -  I półfinał HPWiA, gr. A2, dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 3  -  I półfinał HPWiA, gr. B , dokładności, wys. 70 cm (art. 238.1.1)  
Konkurs nr 4  -  I półfinał HPWiA, gr. C, dokładności,  wys. 80 cm (art. 238.1.1)  
Konkurs nr 5  -  I półfinał HPWiA, Amatorzy, dokładności, wys. 85 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 6  -  I półfinał HPWiA, gr. D, dokładności, wys. 90 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 7  -  I półfinał HPWiA, gr. E-MK do 156 cm, dokładności, wys. 100cm (art. 238.1.1) 
 
 

 

Sobota, 11 marca 2017 
Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza 2017 i HZRiT 
 
Konkurs nr 8  -  TOWARZYSKI Debiuty, dokładności bez szeregów, wys. 50 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 9  -  II półfinał, gr A1, zwykły,  wys. 65 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 10 - TOWARZYSKI, dokładności bez szeregów, wys. 70 cm (art. 238.1.1) 
Konkurs nr 11 - II półfinał, gr. A2, zwykły, wys. 75 cm (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 12 - II półfinał, gr. B, zwykły,  wys. 75 cm (art.238.2.1) 

              Konkurs nr 13 - II półfinał, gr. C, zwykły,  wys. 85 cm (art.238.2.1) 

https://zawodykonne.com/files/upload/competition/Plik_305_regulamin-hpwim-2017.pdf


Konkurs nr 14 - TOWARZYSKI, z trafieniem w normę czasu, wys. 80-90 cm (Zał.S1 Reg. PZJ) 
Konkurs nr 15 -  II półfinał, Amatorzy zwykły), wys. 90 cm, (art. 238.2.1) 

              Konkurs nr 16 - II półfinał, gr. D, zwykły,  wys. 100 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 17 - TOWARZYSKI, klasa L zwykły,  wys. 100 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 18  - II półfinał, gr. E-MK do 156 cm, wys. 105 cm (art. 238.2.1) 
Konkurs nr 19  - REGIONALNY klasa P zwykły, wys. 110 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 20  - REGIONALNY klasa N zwykły, wys. 120 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 21  - REGIONALNY klasa C zwykły, wys. 130 cm (art.238.2.1) 

 
Niedziela, 12 marca 2017  
FINAŁ Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza 2017 i HZRiT 
 
Konkurs nr 22 - FINAŁ HPWiM gr. A1, dwunawrotowy, wys. 65/65 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 23 - FINAŁ HPWiM gr. A2, dwunawrotowy, wys. 75/80 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 24 -  TOWARZYSKI zwykły,  wys.60 cm (art.238.2.1)  
Konkurs nr 25 - FINAŁ HPWiM gr. B, dwunawrotowy, wys. 80/80 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 26 -  TOWARZYSKI zwykły,  wys. 80-90 cm (art.238.2.1)  
Konkurs nr 27 -  FINAŁ HPWiM gr. C, dwunawrotowy, wys. 90/90 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 28 -  FINAŁ HPWiM gr. Amatorzy, dwunawrotowy, wys. 90/100 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 29 -  TOWARZYSKI klasa L, wys. 100 cm zwykły (art.238.2.1)  
Konkurs nr 30 -  FINAŁ HPWiM gr. D, dwunawrotowy, wys. 100/105 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 31 -  FINAŁ HPWiM gr. E-MK, dwunawrotowy, wys. 110/115 cm (zwykły, zwykły)  
Konkurs nr 32 -  REGIONALNY P zwykły,  wys. 110 cm (art.238.2.1) 
Konkurs nr 33 -  REGIONALNY klasa N , wys. 120 cm zwykły (art.238.2.1)  
Konkurs nr 34 -  REGIONALNY klasa C, wys. 130 cm zwykły (art.238.2.1)  
 
 
 
Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane 

będą w czwartek do godziny 14:00 na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/47 

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

             Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Warszawy i Mazowsza i Halowego     

             Pucharu Warszawy i Mazowsza 2017 oraz Regulaminem i Przepisami PZJ dla dyscypliny Skoki przez  

             Przeszkody. 

 

              

 

10. Kategorie i warunki uczestnictwa: 

 
            Regulamin MWiM i HPWiM 2017:    

             https://zawodykonne.com/files/upload/competition/Plik_305_regulamin-hpwim-2017.pdf,  

 
11. Kolejność startów: 

 I półfinał – losowanie 

 II półfinał - w przypadku I półfinału „dokładności” - w odwrotnej kolejności do miejsc 

zajętych w I półfinale (w przypadku miejsc ex aequo według wylosowanej kolejności w I 

półfinale)  

  

 Finał  

https://zawodykonne.com/files/upload/competition/Plik_305_regulamin-hpwim-2017.pdf


I nawrót finału – w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po półfinałach (przy równej 
ilości punktów decyduje wynik II półfinału).  Warunkiem startu jest ukończenie minimum 
jednego półfinału. 

 II nawrót finału – minimum 10 najlepszych zawodników (+ zawodnicy w wynikiem 

punktowym równym wynikowi 10 miejsca) - w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych 

po I nawrocie finału (przy równej ilości punktów decyduje wynik I nawrotu). 

                      Warunkiem startu jest ukończenie minimum jednego półfinału i I nawrotu finału.  

 
12. Klasyfikacja Mistrzostw/Pucharu: 

 W przypadku eliminacji/rezygnacji w półfinale zawodnik otrzymuje ilość punktów karnych 
równą najgorszemu wynikowi punktowemu liczonemu do klasyfikacji w danym półfinale + 10 
pkt. 

 W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników przez zawodników na miejscach I-III, 
zostanie przeprowadzona rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. 

 Pozostali uczestnicy z jednakowymi wynikami sklasyfikowani będą wg wyniku przejazdu II 
nawrotu, a w dalszej kolejności I nawrotu, w przypadku finału jednonawrotowego: wg 
wyniku w finale. 

 Zawodnicy są klasyfikowani wg ilości zgromadzonych punktów karnych w konkursach 
półfinałowych i finale. 
 

 
13. Nagrody 

 
Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza 

 Puchary 

 Floot’s 

 Derki dla zwycięzców 

 Nagrody rzeczowe – ogólna pula minimum 6.500 PLN 
 
            Zawody regionalne i towarzyskie 

 Puchary 

 Floot’s 

 Cała pula ze startowego i nagrody rzeczowe  
 

         

14. Opłaty 
wpisowe: HPWiM  - 250 PLN / koń 

 
 
ZRiT  
Wpisowe: - 200 PLN / koń dwa dni 
                     120 PLN / koń jeden dzień 

      Startowe:    Konkursy LL i L  - 20 PLN 
                          Konkursy P, N   - 25 PLN 
                                                 C  - 30 PLN 

 
 
      boksy: HPWiM - 200 PLN  
                         ZRiT - 180 PLN / dwa dni 
                                    100 PLN / jeden dzień 
Organizator nie zapewnia połączenia do prądu. 



 
Rezerwacja boksów do NIEDZIELI, 5 marca 2017 do godziny 24:00, do godz. 17.00: Eugeniusz 
Koczorski, tel. 601 397 770  
 

Obowiązkowa przedpłata na konto z dopiskiem „za boks” na numer konta: 
Bank Spółdzielczy w Załuskach 85 8241 0009 0008 9715 2000 0001 

do dnia 27 września 2016  
 

15. Rezerwacja miejsc hotelowych: 
 Hotel klubowy SKJ Poczernin – 60 PLN/osoba.   Tel. (23) 662 95 59 

 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. / 218 PLN; 5 os. / 260 PLN (przystosowany dla osób 

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 „Marco” ul. Wieczorków 115 09-100 Płońsk – ok. 6 km. Tel. 23 663 29 88 e-mail: 

recepcja@hotel-plonsk.pl , Cena pokoi: 1 os. / 70 PLN; 2 os. / 50 PLN osoba; 3 lub 4 os. / 40 PLN 

osoba; Śniadanie 15 PLN 

 Hotel „Swojski Klimat” Siedlin 29, 09-100 Płońsk; Cena pokoju 2 os. / 120 PLN  

 

16. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Catering – bar na terenie zawodów. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie 

zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

18. Zawody 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. 

 

 

mailto:recepcja@hotel-plonsk.pl

