
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Opolska Izba Lekarsko –Weterynaryjna, Opolska Izba Lekarska & Ludowy Klub  Jeździecki Lewada 
zapraszają na 

Puchar Polski Lekarzy Weterynarii  i Lekarzy w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody 
Impreza pod patronatem Opolskiej Izby Lekarsko –Weterynaryjnej oraz Opolskiej Izby Lekarskiej 

 

1. Informacje ogólne: 
1.1. Organizator:  Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna & LKJ Lewada 
1.2. Termin zawodów: 28-29 wrzesień 2019r 
1.3. Miejsce zawodów: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-263 
Zakrzów   
1.4. Zgłaszać należy się przez platformę: https://zawodykonne.com/zawody/47/36   
1.5. Więcej informacji lek. wet. Barbara Maj  tel.  608-52-77-13; e-mail diversiaczek@interia.pl   
1.6. Termin zgłoszeń ostatecznych: 23 września 2019 

  
2. Komitet organizacyjny 
Honorowy przewodniczący komitetu organizacyjnego:  Prezes OIL-W  Marek Wisła 
Sędzia główny: Eliza Skórczyńska (ujeżdżenie + skoki ) 
Dyrektor zawodów: Oliwia Sobel 
Spiker i obsługa komputerowa: Daniel Karpiński 
  
3. Warunki techniczne:  
Hala, podłoże - piasek kwarcowy 

Ujeżdżenie - czworobok 20 x 60 m 
Skoki przez przeszkody - plac konkursowy 30 x 70 m 
Rozprężalnia - 24 x 56 m 
  
4. Warunki udziału: 
 4.1. Puchar Polski Lekarzy Weterynarii i Lekarzy w Ujeżdżeniu i Skokach przez przeszkody 
przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających dyplom lekarza weterynarii lub lekarza. Przy 
zgłoszeniu należy podać nr prawa wykonywania zawodu oraz Izbę. 
Studenci nie będą klasyfikowani w Pucharach, będą klasyfikowani w konkursach dodatkowych 
(ujeżdżenie i skoki) - należy podać przy zgłoszeniach rok studiów, uczelnię oraz wydział. 
 4.2. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. oraz 
Regulaminem Ujeżdżenia i Skoków przez przeszkody PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna 
dokumentacja zgodna z w/w przepisami. 
4.3. Jeden zawodnik może startować w jednej lub dwóch konkurencjach. 
4.4. Jeden koń może startować dwa razy dziennie. 
4.5. Zawodników i konie obowiązuje następująca dokumentacja: 
- zawodnicy: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa (od 
lekarza sportowego lub jednorazowa zgoda na udział w zawodach w dniach 28-29.09.2019) oraz 
aktualne ubezpieczenie NW (tylko do wglądu) ; 
- konie: aktualne świadectwo wet. (w szczególności brak grzybicy, grypy, zołz i innych chorób 
zakaźnych (wirusowe zapalenie tętnic koni) oraz obowiązujące szczepienia wg kalendarza PZJ), 

https://zawodykonne.com/zawody/47/36
mailto:diversiaczek@interia.pl


  
5. Opłaty: 
5.1. Opłata wpisowa – 150 zł za rundę ujeżdżenia, albo skoków. Przy starcie jednego zawodnika w 
obu rundach opłata wpisowa -250zł. 
5.2. Opłata za boks - 200 zł (słoma). Po uprzednim zamówieniu istnieje możliwość zakupu trocin w 
cenie 50 zł za balik. 
Pasza oraz żłoby we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość zakupu słomy i siana. Boksy w 
stajni stałej przy hali. Stajnia otwarta od 27.09.2019 od godz. 10:00. Wcześniejszy przyjazd, lub 
dłuższy pobyt należy uzgodnić z organizatorem i zaznaczyć w zgłoszeniu. 
5.3. Noclegi:  
LKJ Lewada - 30 zł osoba / noc - pokoje wieloosobowe, łazienka wspólna, 
GOSiR Zakrzów – 150 zł, pokój dwuosobowy, w cenę wliczone śniadanie i basen, 
5.4. Hotele i agroturystyki w okolicy: 
Szonowice: Restauracja Dworek – Tel. 32 4105130 
Kędzierzyn-Koźle: hotel COURT - Tel. 77 4837000 
Kędzierzyn-Koźle: hotel HUGO - Tel. 77 4053440 
Kędzierzyn-Koźle: hotel SOLIDARIS - Tel. 77 5480800 
Pawłowiczki: hotel FLORRES - 693232873 
Większyce: hotel ADA – 77 4722121 
Chrósty: Stadnina Koni – Tel. 77 4874622; 517618274 
Cisek: Agroturystyka u Donaty – Tel. 601811334 
5.5. Wyżywienie w LKJ Lewada tylko po wcześniejszym zamówieniu. Jest możliwość zamówienia 
posiłków wegetariańskich. 
  
6.Nagrody: 
Organizator zapewnia  puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz flot's dla wszystkich koni 
biorących udział w Pucharze. Najlepszy student otrzyma nagrodę rzeczową. 
 
7. Zasady rozgrywania i klasyfikacja: 
7.1. Lekarze weterynarii i lekarze klasyfikowani są odrębnie. 
7.2. Ujeżdżenie: 
O zwycięstwie decyduje suma procent z półfinału i finału. 
Kolejność startu w półfinale jest losowana, w finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do 
miejsc zajmowanych po półfinale. 
W półfinale zawodnik może startować na dwóch koniach, w finale tylko na jednym. W przypadku 
startów na dwóch koniach, do klasyfikacji końcowej liczony będzie lepszy wynik z półfinału. 
7.3. Skoki przez przeszkody  
O zwycięstwie decyduje mniejsza suma punktów karnych z półfinału i finału. W przypadku remisu 
na którymkolwiek z miejsc medalowych odbędzie się rozgrywka, która wyłoni kolejność. W 
rozgrywce decydująca będzie ilość punktów karnych, a w przypadku remisu czas przejazdu. 
Kolejność startu w półfinale jest losowana, w finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do 
miejsc zajmowanych po półfinale. 
W półfinale zawodnik może startować na dwóch koniach, w finale tylko na jednym. W przypadku 
startu na dwóch koniach, do klasyfikacji końcowej liczony będzie lepszy wynik z półfinału. 
7.4. Studenci startują w konkursie dodatkowym na tych samych zasadach. 
 
  



8. Program zawodów: 
Sobota, 28.09.2019, 
11:00 - Rozpoczęcie zawodów 
Konkurs nr 1 - Półfinał Pucharu Polski Lekarzy Weterynarii i Lekarzy w Ujeżdżeniu 
Program ujeżdżenia WKKW jednogwiazdkowy 1* - A 
http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/program_uj_wkkw_1a_2009.pdf 
 
Konkurs nr 2 - Półfinał Pucharu Polski Lekarzy Weterynarii i Lekarzy w Skokach przez przeszkody 
mini LL zwykły art.238.2.1, wysokość przeszkód do 70 cm 
 
Niedziela, 29.09.2019,  
09:00 - Rozpoczęcie zawodów 

Konkurs nr 3 - Finał Pucharu Polski Lekarzy Weterynarii  i Lekarzy w Ujeżdżeniu 
Program ujeżdżenia WKKW jednogwiazdkowy 1* - A 
http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/program_uj_wkkw_1a_2009.pdf 
 
Konkurs nr 4 – Finał Pucharu Polski Lekarzy Weterynarii i Lekarzy w Skokach przez przeszkody  
mini LL zwykły z rozgrywką art.238.2.2, wysokość przeszkód do 80cm 
Uroczysta dekoracja bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
 
Bat i ostrogi nie są obowiązkowe. W ujeżdżeniu kiełzno tylko wędzidłowe. 
 
9. Istnieje możliwość wypożyczenia konia na zawody u organizatora ( runda- 1start w sobotę i  
1start w niedzielę) za dodatkową opłatą. Liczba koni ograniczona. 
Odprawa techniczna (losowanie kolejności startu) - piątek o godz. 20:00. 
W sobotę wieczorem odbędzie się spotkanie integracyjne wszystkich ekip. 
 
Kodeks postępowania z koniem 
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane 
w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z koniem oraz 
przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podpo-
rządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
1.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. 
2.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 medycznej. 
3. 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. 
4.Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitar-
ne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na 
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
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