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Ranga zawodów: ZODiM  -B      Miejsce: Leszno 

Data: 19 – 21.06.2015 

 
Warunki Ogólne: 
 
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*: 

- Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2010) 

- Przepisy Weterynaryjne (rok: 2010) 

- Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni (rok: 2010) 

- Przepisy Dyscypliny Skoków (rok: 2014) 

- Regulamin krajowych zawodów w dyscyplinie skoków przez przeszkody (dotyczy konkursów z  

oceną stylu) (rok: 2015) 

- Regulamin krajowych zawodów w kategorii Dzieci i Młodzieży (rok: 2015) 

- Przepisy o Sędziach (rok: 2013) 

 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ (Joanna Gębarowska) 
Warszawa, dn 14.04.2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 SKOKI 2015  
 

 
 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zawody:  
 

1.1 Zawody Ogólnopolskie: 
 

Ranga zawodów: 1*   2*   3*  
 

ZO-B           CSN      ZODiM-B  x     
 

Zawody halowe: T N   
Kategoria:  

Seniorzy  Młodzi Jeźdźcy x Juniorzy x Juniorzy Młodsi x  

Kuce i Małe Konie   Dzieci  
     

1.2 Mistrzostwa Polski: T N   
 

Kategoria:  

Seniorzy  Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy  Juniorzy Młodsi  

Kuce    
 

1.3 Puchar Polski:  T  N   

Halowy T x  N  

Kategoria:  

Seniorzy  Młodzi Jeźdźcy Juniorzy  Juniorzy Młodsi  

Kuce i Małe Konie    Kuce    
 

Data : 19-21.06.2015 
Miejsce:  Leszno ul. Ostroroga 9a 
Uczestnicy:  Klubu i zawodnicy zarejestrowani w PZJ, WZJ. Zasady uczestnictwa 

zgodne z Przepisami PZJ i Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w kategorii 
dzieci i młodzieży (rok: 2015) 

 

 

2. Organizator (kompletny adres) 
 
     Nazwa: Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo przy Wyższej Szkole 

Marketingu i Zarządzania w Lesznie  
     Adres: ul. Ostroroga 9a 

Kod pocztowy: 64-100 Leszno  

Telefon: 0 65 526 31 77 Fax: 0 65 526 99 30   
     Email : wsmiz@wsmiz.edu.pl  

     strona www:  www.wsmiz.edu.pl/jks  

 

3. Komitet Organizacyjny 
 

Przewodniczący: Jan Sołtysiak 

Dyrektor Zawodów: Witold Adamczak 
Biuro Zawodów: Anna Nowak 

Spiker Zawodów: Andrzej Cieślak 
  
 

4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów: 
 

mailto:wsmiz@wsmiz.edu.pl
http://www.wsmiz.edu.pl/jks
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 Adres:  64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a      Tel.:  0 65 526 79 41 
 

II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z aktualnymi  Przepisami o Sędziach) 

 
1. Komisja Sędziowska: 

Przewodniczący:  Stanisław Helak 

Sędzia PZJ:   Tadeusz Szymoniak  
Sędzia Stylu:  Tadeusz Szymoniak 
Sędziowie:   Andrzej Cieślak, Anna Śmiałowska 

  
2. Gospodarz Toru: Roman Sobkowiak 

3. Asystent GT:  Wiesław Laskowski 
4. Komisarze: Szef Komisarzy: Jolanta Raczak 

    Komisarz:    Tadeusz Ludwiczak    

5. Lekarz weterynarii zawodów: Ryszard Michał Grundwald 
6. Komisja Odwoławcza:  

          

 

III WARUNKI TECHNICZNE 
       data         godzina 

Otwarcie stajni 
18.06.2015  czwartek 12.00 

Sprawdzanie dokumentów 19.06.2015  piątek   Przed konkursami 

Przegląd Weterynaryjny i losowanie Nie odbędzie się  
 

Plac konkursowy: 
 podłoże: piasek kwarcowy z włókniną 
 wymiary: 94 x 54 m (otwarty) 

 
Rozprężalnia: 

 podłoże: piasek kwarcowy z włókniną 
 wymiary: 59 x 20 m (kryta) 

 

Producent łyżek bezpieczeństwa (PZJ - Przepisy Dyscypliny B – Art.  210):  
Beck+Heun GmbH 

 
Pomiar czasu: 

 Aparatura do pomiaru czasu posiada homologację Międzynarodowej Federacji 

Jeździeckiej: TAG HEUER 

 Chronometr: CP 540 certyfikat nr 22010028A 

 Fot ocele: HL 2–31 certyfikat nr 22010003B 

 Fot ocele: HL 2–35 certyfikat nr 22010004B 

 Radiolinia: HL 610 certyfikat nr 22010006C 
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IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 

1.Uczestnictwo  

Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 1 pkt. 5 

i 6 Regulaminu krajowych zawodów w kategorii Dzieci i Młodzieży (rok: 
2015):  

 

2. Zgłoszenia: 
 

Termin zgłoszeń imiennych:  01.06.2015 
Termin zgłoszeń ostatecznych:  10.06.2015 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w 

Lesznie, ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno, fax 0/65 526 99 30, tel. 526 31 77 lub  
E-mail: marlena.jozefczak@wp.pl  lub  wsmiz@wsmiz.edu.pl 

 
Zgłoszenia wyłącznie na drukach PZJ  
 

Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco 
umieszczane na stronie internetowej organizatora: www.wsmiz.edu.pl/jks  

 

3. Warunki finansowe: 
  

Boksy o wymiarach 3 x 3 m  - opłata za boks: w opłacie wpisowej 
Wpisowe (boks i startowe): 370 zł (z boksem) lub 200 zł (bez boksu) 

Za większy boks (min. 14 m2) dodatkowa opłata 50 zł. 
Wpłata obowiązkowa na konto (dla zamawiających boks) - min.200 zł, 100 zł bez 

boksu. Pozostała kwota może zostać wpłacona na miejscu. Opłaty należy wpłacić w 
terminie do 10.06.2015 - decyduje potwierdzenie wpłaty przesłane faxem lub 
data wpływu na rachunek bankowy. 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: 
Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 

przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie 
ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno 

BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

z dopiskiem: ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (z datą zawodów) 
 
 

W przypadku wcześniejszego przyjazdu, lub poźniejszego wyjazdu opłata 

dodatkowa za boks wynosi 70 zł/dzień. Organizator zapewnia tylko pierwszą 
ściółkę (słomę) w boksach. Istnieje możliwość zakupu trocin odpylonych - 60 
zł/balot (jeżeli trociny mają być w boksach od początku, prosimy zaznaczyć na 

zgłoszeniach). Możliwość zakupu siana - 10 zł/kostka, słomy - 10 zł/kostka 
 

Opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia 
 

Pasza i siano  własne: T  N  / na koszt KO: T   N   
 

Podłączenie samochodu do prądu(8A): 180 zł (za każdy dodatkowy dzień 60 zł; 
prosimy zaznaczyć na zgłoszeniach, że będziecie Państwo korzystać z podłączenia 
do prądu) 

 

http://www.wsmiz.edu.pl/jks
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4. Regulamin zgłoszeń do zawodów HZO DiM 
 
1. Wszystkim uczestnikom zawodów HZO DiM gwarantujemy boksy dla zgłoszeń 

przyjętych w terminie, a o rodzaju boksu decyduje kolejność wpłaty. 
2. Za dokonanie wpłaty obowiązkowej po terminie zgłoszeń ostatecznych – 

dodatkowa opłata 200 zł od konia, niezależnie od tego czy ktoś korzysta czy nie 
korzysta z boksu. 

3. Osoby mające zaległości w stosunku do Klubu JKS Przybyszewo nie będą przyjęte 

na zawody aż do momentu uregulowania zaległości finansowych. 
4. Zgodnie z pkt. 1 organizator gwarantuje miejsce w stajni dla koni zgłoszonych w 

terminie oraz przyjmuje wszystkie konie zgłoszone w terminie (wyjątek pkt. 3) 
więc nie będzie potwierdzał przyjęcia zgłoszenia (potwierdzenie wysyłane będzie 
tylko na wyraźną prośbę zgłaszającego). 

5. Za wycofanie konia po terminie zgłoszeń ostatecznych Klub będzie obciążał 
zgłaszającego zgodnie z propozycjami kwotą 200 zł za konia. 

6. Zgłoszenia prosimy wysyłać tylko na drukach PZJ, za wysłanie zgłoszenia w innej 
formie organizator przyjmie zgłoszenie ale obciąży zgłaszającego dodatkową opłatą 

100 zł za zgłoszenie. 
 

 

5. Zakwaterowanie i  wyżywienie: 
 

na koszt własny: T   N   
 

na koszt KO:  T   N   
 

Hotel „Ach To Tu” (2,5 km) - tel/fax 65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525 
e-mail: hotel@achtotu.com.pl   

NIŻSZE CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:  
- pokój 1 osobowy - 90 zł  
- pokój 2 osobowy - 120 zł  

- pokój 3 osobowy - 160 zł  
- śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł 

 
Hotel Sandro Silver (100 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. kom. 694-529-558 

e-mail: hotel@sandrosilver.pl  
- pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem) 
- pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem) 

- apartament – 450-500 zł dla dwóch osób (ze śniadaniem) 
 

 

5. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 
 

6. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 200 PLN 
 

7. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za 
zgodą sędziego głównego: 30 PLN 

 

8. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne 
 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody 

mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu 
 

mailto:hotel@achtotu.com.pl
mailto:hotel@sandrosilver.pl


 SKOKI 2015  
 

 

 

V. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

 
Lp. Funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. 
Dr Krzysztof Kuśnierski (0-65) 520-39-63 

2. Delegat wet. PZJ             

3. Lekarz wet. zawodów 
Dr Michał Ryszard 
Grunwald 

602-231-314 

 
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.  

 

 
 

VI. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1-10, art. 37 p.1-5) 
 

- flots dla 25 % starujących w konkursie 
- nagrody dla zwycięzców min. w konkursach finałowych i GP 

- puchary dla zwycięzców min. w konkursach finałowych i GP 

 
Razem: 10 000 PLN  

 
Przy ilości startujących mniejszej niż 10 w konkursie, organizator zastrzega sobie 
prawo zmniejszenia nagród do 50% zaplanowanych. 
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VII. PROGRAM ZAWODÓW 

 
Dzień I  Dzień: Piątek Data: 19.06.2015 godz. 11:00 
 

Konkurs nr 1 50 cm na styl jeźdźca 
Konkurs nr 2 60 cm na styl jeźdźca 

Konkurs nr 3 70 cm na styl jeźdźca 
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 zwykły  art.238.2.1 

Konkurs nr 11 N DK zwykły  art.238.2.1 
Konkurs nr 12 C DK zwykły  art.238.2.1 

 
Dzień II  Dzień: Sobota Data: 20.06.2015 godz. 8:00 
 

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 dwufazowy  art.274.5.3 

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 zwykły  art.238.2.1 

Konkurs nr 23 110 cm zwykły  art.238.2.1 
Konkurs nr 24 120 cm zwykły  art.238.2.1 

 
Dzień III  Dzień: Niedziela Data: 21.06.2015 godz. 8:00 

 
Konkurs nr 25 – Finał gr. A-1 65 cm zwykły z rozgrywką  Art.:238.2.2  
Konkurs nr 26 – Finał gr. B 85cm zwykły z rozgrywką  Art.:238.2.2  

Konkurs nr 27 – Finał gr. A-2 85cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2 
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  
Konkurs nr 30 – Finał Dzieci II 110 cm zwykły  z rozgrywką Art.:238.2.2 
Konkurs nr 31 – Grand Prix D i E 120 cm zwykły  z rozgrywką Art.:238.2.2  

Konkurs nr 32 - Grand Prix Dzieci I 125 cm zwykły  z rozgr. Art.238.2.2  
Konkurs nr 33 - Finał Rundy Juniorskiej i Młodzieżwej 130/135 cm  

zwykły z rozgr. Art.238.2.2  
Konkursy pocieszenia 
Konkurs nr 34- 50/60/70 cm dokładności  art.238.1.1 

Konkurs nr 35- L DK dokładności art.238.1.1 
Konkurs nr 36 -80/90/100/110 cm  wzrast. st. trud. art. 269.1.5. zwykły 

Konkurs nr 37- P/N DK wzrast. st. trud. art. 269.1.5. zwykły 
 
W niedzielę koń może startować w jednym konkursie. 
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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 dobro konia jest najważniejsze. 

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może 
być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. 
komercyjnym. 

 

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 obrażeń odniesionych na 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 

 


