
 

PROPOZYCJE 

Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza w skokach przez przeszkody 

DUŻE KONIE 

Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody 

KJ Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku, 3-5.03.2017r. 

 

1. Organizator  

KJ Łąck przy SO w Łącku 

Ul. Amazonki 5, 09-520 Łąck 

www.stadoogierów.pl 

kontakt: sekretariat@stadoogierów.pl 

 

2. Biuro zawodów 

Ewelina Matuszewska tel. 24 2629897 fax. 24 3841946 

Kontakt: sekretariat@stadoogierów.pl 

Dyrektor zawodów: Wojciech Muczyński 

Szef stajni : Jacek Śluborski , tel.: 600 800 979 

 

3. Obsługa komputerowa 

        Tarant Events  Szymon Tarant  

        www.tarantevents.pl  

e-mail: taranevents@gmail.pl 

Wyniki i listy startowe :  

www.zawodykonne.com 

www.tylkoskoki.pl 

www.stadoogierow.pl 

 

4. Komisja sędziowska  

Przewodniczący : Joanna Gawłowska 

Sędzia WMZJ: Jan Limanowski 

Członkowie:  Lech Drohomirecki,  Małgorzata Krawczyk 

Komisarze: Sławomir Dudek, Anna Witkowska  

Gospodarz toru : Szymon Tarant 

Lekarz weterynarii zawodów: Maciej Florysiak tel. +48 605 608 525 

 

5. Warunki ogólne 

Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2014 

Przepisy Weterynaryjne PZJ 2016 

http://www.stadoogierów.pl/
mailto:sekretariat@stadoogierów.pl
mailto:sekretariat@stadoogierów.pl
http://www.tarantevents.pl/
http://www.zawodykonne.com/
http://www.tylkoskoki.pl/


Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez przeszkody 

wydanie 2017 

Regulamin WMZJ Rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza oraz Halowego Pucharu 

Warszawy i Mazowsza , Dyscyplina B, wydanie 2016( 2017 jeśli zostanie zatwierdzony) 

Wymagane dokumenty zgodnie z przepisami PZJ 

Osoby startujące w konkursach towarzyskich muszą posiadać aktualne zaświadczenie 

lekarskie i polisę NNW (+ niepełnoletnie osoby zgodę rodziców). 

Pomiar czasu – fotokomórka. 

 

6. Zaproszeni  

 Kluby , sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ (HZR) oraz zawodnicy niezrzeszeni ( HZT). 

 

7. Kategorie i warunki uczestnictwa w HPWiM 

 

Kategoria   Wiek zawodnika  Licencja minimum 

Dzieci II  11-14 lat  Wstępna  

Dzieci I  12-14 lat  III  

Junior Młodszy na DK             12-15 lat  III  

Zawodnik z III licencją                od 9 lat  Wyłącznie III  

Junior                 14 – 18  III  

Młody Jeździec                 16 – 21  III  

Senior                   -  II  

 

Warunki startu zgodnie z regulaminem MWiM z 2017 r. 

Uczestnictwo w Zawodach Regionalnych/ Towarzyskich na ogólnych zasadach WMZJ/PZJ. 

 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na oficjalnej stronie 

internetowej www.zawodykonne.com 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do 25.02.2017 r. do godziny 24.00 

Zgłoszenia boksów do soboty 25.02.2017r. 
Boksy będą zagwarantowane po przedpłacie na konto 

K.J. „Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 

02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 
 

Zgłoszenia po terminie lub zgłoszenia niekompletne: 50zł 

 

 

 

 

http://www.zawodykonne.com/


9. Kolejność startów i klasyfikacja  

 

I półfinał wg losowania.  

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) lub w 

takiej samej kolejności jak w I półfinale (zawody w formule dwudniowej),  

 

- w przypadku I półfinału „zwykłego” - w odwrotnej kolejności do miejsc zajętych  

w I półfinale.  

I nawrót finału lub finał – 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 – wg Propozycji zawodów, przy czym 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.  

 

 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, należy 

przeprowadzić rozgrywkę na zasadach konkursu zwykłego. Przeszkody w rozgrywce nie będą 

podwyższane.  

Pozostali uczestnicy z jednakowymi wynikami sklasyfikowani będą:  

w przypadku finału dwunawrotowego: wg wyniku przejazdu II nawrotu (wynik, czas), a w 

dalszej kolejności I nawrotu (wynik, czas),  

w przypadku finału jednonawrotowego: wg wyniku w finale (wynik, czas).  

 

Półfinały są konkursami bez rozgrywek,  

Zawodnicy są klasyfikowani wg ilości zgromadzonych punktów karnych w konkursach 

półfinałowych i finale.  

Zaleca się nadawanie koniom podczas MWiM numeru identyfikacyjnego i stosowanie 

identyfikatorów z numerami. 

 

10.        Program zawodów 

Piątek  03.03.2017 r. 

Konkurs nr 1 – I półfinał, Dzieci II, zwykły (art.238.2.1.), wys. 90 cm 

Konkurs nr 2 – I półfinał , Juniorzy Młodsi, zwykły (art. 238.2.1.), wys. 100 cm 

Konkurs nr 3 – I półfinał Dzieci I, zwykły (art. 238.2.1.), wys. 100 cm 

 



Konkurs nr 4 – I półfinał, Zawodnicy z III licencją, zwykły(art. 238.2.1), wys. 100 cm 

Konkurs  nr 5 - I półfinał, Juniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys. 110 cm 

Konkurs nr 6 - I półfinał, Młodzi Jeźdźcy, zwykły (art.238.2.1) , wys. 110 cm 

Konkurs nr 7 - I półfinał , Seniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys. 120 cm 

 

Sobota 04.03.2017 r. 

Konkurs nr 8 – ZR/ZT zwykły (art.238.2.1), wys.60-70 cm 

Konkurs nr 9- ZR/ZT zwykły ( art.238.2.1), wys. 80-90 cm 

Konkurs nr 10 - II półfinał, Dzieci II, zwykły (art.238.2.1), wys. 100 cm 

Konkurs nr 11 - ZR/ZT klasa „L” zwykły art.238.2.1), wys. 100 cm 

Konkurs nr 12 - II półfinał , Juniorzy Młodsi, zwykły (art.238.2.1), wys. 105 cm 

Konkurs nr 13 – II półfinał, Dzieci I, zwykły (art. 238.2.1), wys. 110 cm  

Konkurs nr 14- ZR klasa „P” zwykły (art.238.2.1), wys. 110 cm 

Konkurs nr 15- II półfinał , Zawodnicy z III licencją, zwykły (art.238.2.1), wys. 105 cm 

Konkurs nr 16- II półfinał, Juniorzy , zwykły( art.238.2.1), wys. 115 cm 

Konkurs nr 17- ZR klasa „N” zwykły (art.238.2.1), wys. 120 cm 

Konkurs nr 18- II półfinał , Młodzi Jeźdźcy, zwykły ( art.238.2.1.), wys. 120 cm 

Konkurs nr 19- II półfinał, Seniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys. 130 cm 

Konkurs nr 20- ZR klasa „C” zwykły (art.238.2.1), wys. 130 cm 

 

Niedziela  05.03.2017 r. 

Konkurs nr 21- ZR/ZT zwykły (art.238.2.1), wys. 60-70 cm 

Konkurs nr 22- ZR/ZT zwykły ( art.238.2.1), wys. 80-90 cm 

Konkurs nr 23- finał Dzieci II, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 100/105 cm 

Konkurs nr 24 - ZR/ZT klasa „L” zwykły (art.238.2.1), wys. 100 cm 

Konkurs nr 25 - finał Juniorzy Młodsi, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 105/110 cm 

Konkurs nr 26 – finał Dzieci I, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 110/115 cm 

Konkurs nr 27- ZR klasa „P” zwykły (art.238.2.1), wys. 110 cm 

Konkurs nr 28 - finał Zawodnicy z III licencją , dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 110/110 

cm 



Konkurs nr 29 - finał Juniorzy, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 115/120 cm 

Konkurs nr 30- ZR klasa „N” zwykły (art.238.2.1), wys.120cm 

Konkurs nr 31 - finał Młodzi Jeźdźcy, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 120/125 cm 

Konkurs nr 32 - ZR klasa „C” zwykły (art.238.2.1) , wys.130 cm 

Konkurs nr 33 -  Finał Seniorzy , dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 130/135 cm 

 

 

11. Koszty udziału 

a. Wszystkie opłaty należy uiścić w biurze zawodów przed startem. Osoby, które nie uiściły opłaty, nie 

będą dopuszczone do startu. Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów przed 

startem w konkursie. 

b. Opłaty dla startujących w HPWiM (3 dni): 

Wpisowe i startowe: 200 zł  

Boksy: 270 zł 

c. Opłaty dla startujących w konkursach otwartych: 

Wpisowe: 80 zł za dzień  

Startowe: 20 zł za 1 start 

Boksy: 200 zł (od piątku do niedzieli) 

d. Dodatkowe opłaty: 

Podłączenie do prądu: 150 zł 

Słoma: 10 zł za kostkę 

Siano: 10 zł za kostkę 

Trociny: 50 zł za paczkę 

Uwaga! Jeżeli koń będzie stał na trocinach, należy dopłacić 50 zł za pierwsze ścielenie. Jeżeli ktoś 

chce zabrać trociny ze sobą, proszę o podanie informacji o pozostawieniu boksu pustego. 

Uwaga! Liczba boksów w stajniach murowanych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Tylko opłacone boksy zostaną zarezerwowane. 

 

12. Nagrody 

a. Nagrody w Halowym Pucharze Warszawy i Mazowsza: 

Pula nagród finansowych w finale HPWiM wyniesie 20 000 zł.  

  



data nr nazwa zawody nagrody pula I II III IV V VI VII VIII 

do 
podz.  

między 
25%  
start. kontrola 

2017-03-03 1 I półfinał, Dzieci II, zwykły (art.238.2.1.), wys.95cm MWiM flots                       

2017-03-03 2 I półfinał , Juniorzy Młodsi, zwykły (art. 238.2.1.), wys. 105cm MWiM flots                       

2017-03-03 3 I półfinał, Zawodnicy z III licencją, zwykły(art. 238.2.1), wys.105cm MWiM flots                       

2017-03-03 4  I półfinał, Juniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys. 120cm MWiM flots                       

2017-03-03 5  I półfinał, Młodzi Jeźdźcy, zwykły (art.238.2.1) , wys.120cm MWiM flots                       

2017-03-03 6  I półfinał , Seniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys.125cm MWiM flots                       

2017-03-04 7 ZR/ZT zwykły (art.238.2.1), wys.60-70 ZT flots                       

2017-03-04 8 ZR/ZT zwykły ( art.238.2.1), wys. 80-90 ZT flots                       

2017-03-04 9  II półfinał, Dzieci II, zwykły (art.238.2.1), wys.95cm MWiM flots                       

2017-03-04 10 ZR/ZT klasa „L”zwykły art.238.2.1), wys.100cm ZT flots                       

2017-03-04 11  II półfinał , Juniorzy Młodsi, zwykły (art.238.2.1), wys.105cm MWiM flots                       

2017-03-04 
12 

ZR klasa „P” zwykły (art.238.2.1), wys.110cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0% 

2017-03-04 13  II półfinał , Zawodnicy z III licencją, zwykły (art.238.2.1), wys. 110cm MWiM flots                       

2017-03-04 14  II półfinał, Juniorzy , zwykły( art.238.2.1), wys. 115cm MWiM flots                       

2017-03-04 
15 

ZR klasa „N” zwykły (art.238.2.1), wys.120cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0% 

2017-03-04 16  II półfinał , Młodzi Jeźdźcy, zwykły ( art.238.2.1.), wys.120cm MWiM flots                       

2017-03-04 17  II półfinał, Seniorzy, zwykły (art.238.2.1), wys. 125cm MWiM flots                       

2017-03-04 
18 

ZR klasa „C” zwykły (art.238.2.1), wys.130cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0% 

2017-03-04 20 ZR/ZT zwykły ( art.238.2.1), wys.80-90 ZT flots                       

2017-03-05 
21 

 finał Dzieci II, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys. 95/100cm MWiM 
nagrody 
rzeczowe                       

2017-03-05 19 ZR/ZT zwykły (art.238.2.1), wys.60-70 ZT flots                       

2017-03-05 22 ZR/ZT klasa „L” zwykły (art.238.2.1), wys.100cm ZT flots                       

2017-03-05 23  finał Juniorzy Młodsi, dwunawrotowy( zwykły, zwykły), wys.105/110cm MWiM miejsca od 2 000  700  400  300  200  100  100  50  50  100  0,00  



 

 

Puchary dla pierwszych trzech zwycięzców z wszystkich  konkursów  finałowych.  Flots dla 25% uczestników finałowych konkursów.  

Finaliści otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

Odbiór nagród w Biurze Zawodów w dniu konkursu. W przypadku nie odebrania nagrody, nagroda przechodzi na rzecz puli nagród kolejnych 

zawodów. 

b. W otwartych konkursach ZR i ZT cała pula „startowego” zostanie przeznaczona na nagrody dla zawodników. Ilość nagradzanych miejsc jest 

zależna od frekwencji w konkursie (zgodnie z przepisami PZJ) 

I do VIII 

2017-03-05 
24 

ZR klasa „P” zwykły (art.238.2.1), wys. 110cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0,00  

2017-03-05 
25 

 finał Zawodnicy z III licencją , dwunawrotowy ( zwykły, zwykły), wys. 
115/120cm MWiM 

miejsca od 
I do VIII 3 000  1 000  600  450  300  200  100  100  50  200  0,00  

2017-03-05 
26 

 finał Juniorzy, dwunawrotowy (zwykły, zwykły), wys.115/120cm MWiM 
miejsca od 
I do VIII 4 000  1 500  800  600  400  200  150  100  50  200  0,00  

2017-03-05 
27 

ZR klasa „N” zwykły (art.238.2.1), wys.120cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0,00  

2017-03-05 
28 

 finał Młodzi Jeżdźcy, dwunawrotowy ( zwykły, zwykły), wys.120/125cm MWiM 
miejsca od 
I do VIII 5 000  1 700  1 000  800  500  300  250  200  50  200  0,00  

2017-03-05 
29 

ZR klasa „C” zwykły (art.238.2.1) , wys.130cm ZR 
100% 
startowego 100% 33% 20% 15% 10% 6% 5% 3% 2% 6% 0,00  

2017-03-05 
30 

 Finał Seniorzy , dwunawrotowy ( zwykły, zwykły), wys. 130/135cm MWiM 
miejsca od 
I do VIII 6 000  2 000  1 300  900  600  400  300  200  100  200  0,00  



 

13.Sprawy weterynaryjne 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

a. szczepienia 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: 

pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego 

szczepienia podstawowego  

- szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią 

szczepienia bazowe 

- kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach muszą być 

przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, 

dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu 21 dni 

- konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w 

zawodach, mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, 

kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 

dni, 

- każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, 

wliczając w to dzień wykonania szczepienia 

- koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w 

paszporcie min. szczepienie podstawowe 

- każde sczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i 

pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. 

14.Warunki techniczne 

Hala: piasek kwarcowy z fizeliną 90 mx 25 m 

Rozprężalnia: piasek kwarcowy z fizeliną 20 m x 40 m 

 

15. Zakwaterowanie 

Stado Ogierów w Łącku nr tel. 24 2629897  

Pensjonat u Leśniewskiej nr tel. 691 097 033  

HOTEL DĘBOWA GÓRA Active & Spa  

tel:+48 24 360 20 21 tel:+48 884 881 268 www.hoteldebowagora.pl 

Pobyt psa - dodatkowo 50 zł za dobę 

Hotel Rusałka:  24 384 18 00 
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16. Informacje dodatkowe 

Istnieje możliwość przyjechania dzień wcześniej i przeprowadzenia treningu na arenie 

głównej do godziny 21.00. 

Podczas rozgrywania  konkursów na terenie zawodów obecna będzie karetka pogotowia z 

ratownikami medycznymi. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 

zdarzeń losowych. 

Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie 

możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w propozycjach. 

 

17. Kodeks postępowania z koniem 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia 

musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 

starannego obrządku, kucia i transportu.  

II. 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.  

III. 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.  

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. 


