
 

 

 PROPOZYCJE 

HALOWY TOWARZYSKI 

PUCHAR AMATORÓW  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY I UJEŻDŻENIU 

Korekta dnia 27.02.2020 r. 

BOGUSŁAWICE 

 6-8.03.2020r.  
 

1. Organizator:  Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda  

  Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z  o. o. 

2. Termin zawodów:  6-8.03.2020 r.  

3. Miejsce zawodów:  Stado Ogierów w Bogusławicach 

                                   Kryta ujeżdżalnia 

 Plac konkursowy hala podłoże kwarcowe 24x65 

 Rozprężania hala namiot - podłoże kwarcowe 20x35 

4. Uczestnicy:   zawodnicy zarejestrowani w PZJ, OZJ lub amatorzy posiadający zaświadczenie lekar-

skie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach 

5. Zgłoszenia:  Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą panelu:   

                                   https://zawodykonne.com do dnia 25.02.2020 r.  

6. Osoby oficjalne:  

 

Sędzia główny: Dorota Marchwicka  

Sędzia : Wojciech Frankowski 

Gospodarz toru: Bartosz Skrzypczyk 

Lekarz weterynarii: Jacek Kwiatkowski 

Biuro zawodów: Agnieszka Kaproń tel. 508 283 867 

Dyrektor zawodów: Jacek Ostrowski 

Lekarz zawodów: karetka + obsługa medyczna 

Stajnie: Łukasz Rytych 

Rozliczenia i płatności za zawody: Aneta Królikowska 

https://zawodykonne.com/


7. Program zawodów: 

 

6.03.2020 r. (piątek) ok. godz. 15:30 

 Konkurs Nr 1 ujeżdżenie Amator – I półfinał                   program L1 

 Konkurs Nr 2 ujeżdżenie Super Amator – I półfinał       program P1  

 Konkurs Nr 4 skoki Amator – I półfinał                             60 cm dokładności bez rozgrywki 

 Konkurs Nr 5  skoki Super Amator – I półfinał             90 cm dokładności bez rozgrywki  

                                                                                                                Art. 238.1.1 

 

7.03.2020 r.(sobota) ok. godz. 8:00 

 Konkurs Nr 1 ujeżdżenie Amator – II półfinał                    program L2 

 Konkurs Nr 2 ujeżdżenie Super Amator – II półfinał       program P2 

 Konkurs Nr 3 ujeżdżenie Pierwszy Mistrz – I półfinał        program brązowa odznaka  

 Konkurs Nr 4 skoki Amator – II półfinał                       65 cm dokładności bez rozgrywki 

 Konkurs Nr 5  skoki Super Amator – II półfinał            95 cm dokładności bez rozgrywki  

 Konkurs Nr 3 skoki Pierwszy Mistrz – II półfinał        30 cm dokładności bez rozgrywki 

 

8.03.2020 r. (niedziela) ok. godz. 8:00 

 

 Konkurs Nr 3 skoki Pierwszy Mistrz - finał                  35 cm  dokładności bez rozgrywki 

o DEKORACJA PIERWSZY MISTRZ 

 Konkurs Nr 4 FINAŁ Amator                                        70 cm zwykły z rozrywką 

o DEKORACJA AMATOR SKOKI 

 Konkurs Nr 5  FINAŁ Super Amator                  100 cm zwykły z rozgrywką  

o DEKORACJA SUPER AMATOR SKOKI 

 Konkurs Nr 1 FINAŁ ujeżdżenie Amator             program L3 

o DEKORACJA AMATOR UJEŻDŻENIE 

 Konkurs Nr 2 FINAŁ ujeżdżenie Super Amator           program P3 

o DEKORACJA SUPER AMATOR UJEŻDŻENIE 

o DEKORACJA kat dodatkowa SKOKI + UJEŻDŻENIE  

 

W przypadku równej ilość punktów o miejscach finałowych medalowych będzie decydować roz-

grywka (dotyczy konkursu nr 3 w dniu 08.03.2020). 

 

 

8. Sprawy organizacyjne:  

1. Zawodnik w danej konkurencji startuje od początku do końca zawodów na jednym i tym 
samym koniu. 
2. Zawodnik ma prawo startować w dwóch konkurencjach i jednej kategorii. 
3. Koń może startować najwyżej 2 razy dziennie w formule zawodów 3 dniowych. 

Zawodnik startujący w kategorii Pierwszy Mistrz może startować w tylko jednej kategorii: 

4. klasyfikacja skoków i ujeżdżenia wyłoni: 
- zwycięzcę kat. skoków w kategorii amator 
- zwycięzcę kat. skoków w kategorii  super amator, 
- zwycięzcę kat. ujeżdżenia w kategorii amator, 
- zwycięzcę kat. ujeżdżenia w kategorii super amator, 
- zwycięzcę kat. dodatkowej Pierwszy Mistrz 
 



- zwycięzcę kat. skoków i ujeżdżenia 

4a. zwycięzcę kat. dodatkowej skoków i ujeżdżenia (w kategorii biorą udział zawodnicy 
którzy startują w dwóch konkurencjach) punktacja liczona jest wg zasad 
 

 
Miejsce Amator Super Amator 

I 10  15 

II 9 14 

III 8 13 

IV 7 12 

V 6 11 

VI 5 10 

VII 4 9 

VIII 3 8 

IX 2 7 

X 1 6 

 

5. Ubiór zawodnika i rząd konia (w oparciu o przepisy PZJ) musi być czysty i schludny, 

zawodnik musi posiadać długie buty jeździeckie oraz kask. 

 

6.Sprawdzanie dokumentów: godzinę przed rozpoczęciem konkursów. 

 

7. Uczestnicy muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu 

w zawodach oraz ubezpieczenie NNW, do rywalizacji zostaną dopuszczone tylko konie w 

wieku co najmniej 4 lat i starsze posiadające paszport urzędowy i ważne szczepienia 

przeciwko grypie. 

Niepełnoletni uczestnicy powinni przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na start w kon-

kursach. 

8.Dana kategoria zostanie  rozegrana przy zgłoszonych minimum 5 zawodnikach. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i w przy-

padku dużej ilości zgłoszeń ograniczenia liczby koni bądź rozłożenia planu za-

wodów na 3 dni. 

 
 

9. Opłaty:  

Opłata wpisowa: 200 zł od konia/kategoria (skoki Amator, skoki Super Amator, ujeżdże-

nie Amator, ujeżdżenie Super Amator, Pierwszy Mistrz) 



Kategoria dodatkowa dla osób startujących w jednej z kat. Skoki i Ujeżdżenie – Gratis :)  

Podłączenie do prądu:  150 zł (całe zawody)  

Brak dokumentów:  wg stawek PZJ 

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

Kara za pozostawienie psa bez smyczy: 200 PLN 

  

Dla koni zgłoszonych po terminie:  dodatkowa opłata 50zł.  

Zmiany na listach startowych: 50 zł. 

 

Trociny : 50zł /balot  

Siano: 12 zł./kostka  

Słoma: 10 zł/kostka 

 
 

10. Boksy :  

Stajnia murowana:         200 zł za całe zawody  

Otwarcie stajni w dniu 5.03.2020 r. godz. 12:00  

Zamknięcie stajni w dniu 8.03.2020 godz. 22:00 

Rezerwując boks należy dokonać wpłatę na konto w równowartości zamawianych boksów. 
 Boksy rozdzielane będą według kolejności zgłoszeń. W przypadku braku rezygnacji z boksu do    

terminu zgłoszeń ostatecznych (25.02.2020r) zgodnie z zamówieniem nastąpi wyfakturowanie.  

Rezygnacje z boksu należy przesyłać na adres email biuro1@stadoboguslawice.com.pl  

Organizator nie gwarantuje boksu, w przypadku nie dokonania wpłaty na konto. Opłaty na-

leży uiszczać na rachunek bankowy do dnia 25.02.2020 r.  

 

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda 

Napoleonów 6/7, 97-360 Kamieńsk 

nr 20 1160 2202 0000 0003 7794 7364 Millennium Bank S.A.  

 

Termin zgłoszeń na zawody do 25.02.2020 r. 
 

Organizator zapewnia flo dla wszystkich startujących  

Nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców. 

Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami.  

Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia mogące mieć miejsce podczas 

zawodów i transportu. Za spowodowane szkody odpowiada zawodnik lub właściciel konia. 

Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialno-

ści cywilnej na czas trwania zawodów.  

Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników we własnym zakresie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 



Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska 

Zagroda na terenie stada Ogierów w Bogusławicach  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Udział w ww. zawodach jest również  oświadczeniem, że wyrażacie zgodę 

na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka* na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych me-

diów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, 

promocyjnych i reklamowych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektroniczne-

go przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowe-

go, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświad-

czam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialne.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Stowarzyszenia Jeździeckiego Napoleońska 

Zagroda z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka  na potrzeby jak w 

oświadczeniu powyżej. 

 

 Noclegi  

 STADO OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH POKOJE GOŚCINNE  

+48 (0-44) 61-64-605  

e-mail:stado@stadoboguslawice.com.pl  

 (ilość miejsc ograniczona)  

 

11. Sprawy weterynaryjne  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązujący schemat szczepień:  

a. szczepienie podstawowe:  

 I szczepienie : w dniu rozpoczęcia szczepień  

  II szczepienie : nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od I 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.  

 

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.  



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, staran-

nego obrządku, kucia i transportu.  

2) Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo-

dach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicz-

nych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.  

3) Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeń-

stwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

4) Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawo-

dów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej 

opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eu-

tanazji.  

5) PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzono w OZJ w Łodzi w dniu 06.02.2020 r. korekta propozycji 27.02.2020 r. 

 

 

 

 


