
 

 

 
 
 
 

PROPOZYCJE 

Zawody Regionalne i Towarzyskie  

w Ujeżdżeniu 

 

III eliminacje  

GOLDENHORSE DRESSAGE CUP 2019 

 

Konkursy kwalifikacyjne MPMK w ujeżdżeniu 

 

 

13-14 LIPCA 2019 

 
 

 

I.ORGANIZATOR: 

 
Stowarzyszenie Sportowe Ośrodek Jeździecki GoldenHorse 

05-505 Prażmów, Koryta ul. Lipowa 13 woj. mazowieckie 

www.goldenhorse.com.pl 
 
II. BIURO ZAWODÓW: 

Dyrektor Zawodów – Patrycja Kaczorowska 502545575  

Biuro zawodów  biuro@goldenhorse.com.pl 

 

 
III. OBSŁUGA KOMPUTEROWA ZAWODÓW: 

Jacek Ryczywolski  –  htezawody@gmail.com, 692 991 471 
 

 
IV. OSOBY OFICJALNE 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
SĘDZIA GŁÓWNY: Krzysztof Tomaszewski 
    Anna Piasecka(sędzia W-MZJ) 
     Katarzyna Ziemińska 
     Małgorzata Woźniewska 
      
   
    
    
KOMISARZ ZAWODÓW:       Natalia Smagacz 

  LEKARZ WETERYNARII :     Magdalena Żółkiewicz    

  Obsługa medyczna:               TP Trans 
  

V. WARUNKI OGÓLNE 
-Przepisy Ogólne PZJ (edycja 2014) 
-Regulamin Weterynaryjny PZJ (edycja 2017) 
-Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ (edycja 2016) 
-Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja aktualna) 
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-Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu (edycja aktualna) 
-Regulamin GDC 2019 
 

 
VI. ZGŁOSZENIA: 

- Na poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.zawodykonne.com 

- Termin zgłoszeń ostatecznych Środy 10.07.2019 godz. 20:00 
 
     Zgłoszenie na formularzu i nie odwołanie przyjazdu na zawody pisemnie na maila 
     biuro@goldenhorse.com.pl do  czwartku 11.07.2019 do godz. 10.00 skutkuje koniecznością  
     zapłacenia wpisowego oraz możliwością zablokowania licencji. 
 
 
 
VII. OPŁATY 

Wpisowe:  

280,-PLN za całe zawody /cztery starty w dwa dni/ 

lub 100,- PLN za pojedynczy konkurs; 150,-PLN za dwa starty jednego dnia. 

 

eliminacje MPMK 100,- za dzień 

 

Boksy: w stajni polowej w cenie  

140  PLN/ za dzień;  

200,- PLN/2 dni;  

220,- PLN/ 3 dni od piątku do niedzieli 

 

Boksy w namiocie Cartrans lub w stajni murowanej 

280,-/całe zawody  

 

Boksy i czworobok będą dostępne od piątku od godz. 12.00. 

Organizator zapewnia pierwszą ściółkę, nie posiadamy trocin. 

Siano 15,-/kostka   Słoma 10,-/kostka 

 

Prosimy pamiętać o zabraniu wiader i żłobów!!! 
 
Zgłoszenie po terminie jest możliwe po ustaleniu z biurem zawodów zawody@goldenhorse.com.pl 
 

Płatność za boksy i wpisowe należy dokonać przelewem 
nie później niż do 11.07.2019 

na konto 
Stowarzyszenie Sportowe GoldenHorse 

95114020170000400213012073 
 
I. SPRAWY WETERYNARYJNE: 

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. 
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X. WARUNKI TECHNICZNE: 
- Plac konkursowy piaszczysty 20m x 60m  

- Rozprężalnia: plac piaszczysty o wymiarach 40m x 50m i drugi czworobok 20mx60m 

 

 

 

 

 

 

XI. Zawody Regionalne i Towarzyskie 
 
 

 

Ranga konkursy sobota  konkursy niedziela Czworobok 

 Nr Konkurs Nr konkurs  

 1 elim MPMK  4 

lata 
11 elim MPMK  4 lata 1 przejazd 

 2 elim MPMK  5 

lata 
12 elim MPMK 5 lata 1 przejazd 

 3 elim MPMK  6 

lata 
13  elim MPMK 6 lata 1 przejazd 

ZR + ZT GDC 4 L-3 14 L-4 20 x 60 

ZR+ ZT kuce 5 P-2 15 P-3 20 x 40 

ZR+ZT DK 6 D-2 16 D-3 20x60 

ZR + ZT GDC 4 P – 3 17 P-4 20 x 60 

ZR GDC 6 N - 4 18 N-5 20 x 60 

ZR GDC 7 C-1 19 C-3 20 x 60 

ZR GDC 8 CC-4 20 CC-5 20 x 60 

ZR kuce 9 L1- RK 21  L2- RK 20 x 40 

ZR 10 CS-1 22 CS-2 20 x 60 

 
 
 

Obowiązują programy edycja aktualna ze strony www.pzj.pl. 

 

Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronach 

Wyniki on-line: www.zawodykonne.com  

 

Zawodnicy konkursów towarzyskich: aktualne badania lekarskie, NNW oraz zgoda rodziców w 

przypadku osób niepełnoletnich. 

Zawodnicy zarejestrowani w OZJ lub PZJ licencja i dokumenty zgodnie z przepisami PZJ 

Wszystkich zawodników obowiązują numery startowe. 

 
 
XII. NAGRODY: 

 

Eliminacje MPMK flots dla zwycięzkich koni  
 
Konkursy klasy L, P, D puchary, flots i nagrody rzeczowe 
 



 

 

Konkursy klasy N-CS puchary, flots i nagrody finansowe  
250-150-50 za każdy konkurs 
 
 

 

Łączna pula nagród zawodów 
10 000,- 

 
 
XIII.  INFORMACJE DODATKOWE: 

- W czasie trwania zawodów obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną, lekarz weterynarii. 
- Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem pierwszego 

startu 
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, lu-

zaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, przed, 
w trakcie i po zakończeniu zawodów. 

- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedy-
nie za zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 

- Organizator  będzie  egzekwował  prawnie  roszczenia  finansowych  wobec  zawodników,  którzy  nie 
wniosą opłaty za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń. 

- Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród. 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

 
 
 
 
XIV. ZAKWATEROWANIE: 

Na terenie ośrodka dostępne są pokoje: 
 2 osobowe z łazienką w cenie 100,-/doba 
 3 osobowe z łazienką 120,-/doba 
 Dostępne również pole namiotowe 10,-/osoba/noc 
 Możliwość podłączenia koniowozu, campera do prądu 120,-/ całe zawody 
 

Przez cały czas trwania zawodów czynny  będzie  punkt  gastronomiczny oferujące  wyżywienie  w  pełnym 
zakresie. 

 
 
Ilość miejsc ograniczona rezerwacja na maila  biuro@goldenhorse.com.pl 
 
 
Propozycje zatwierdzone przez W-MZJ dnia 15.04.2019 

 
 
 
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 spor-
towej ani wpływom komercyjnym. 
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich 

etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach. 
2. Konie i zawodnicy muszą być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną 

dopuszczeni do zwodów. 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu 

zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
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5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możli-
wego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział 
w zawodach. 


