
PROPOZYCJE - Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody 
 
 

 
 
 
 

8-9 maja 2021  
Becker Sport Master CUP Jump oraz Mazowiecki Talent Jeździecki (MTJ)   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 oraz wytycznymi Polskiego 
Związku Jeździeckiego, a także zapisami KW PZJ dotyczącymi zasad bioasekuracji EHV1-4.  Organizator powoła koordynatora (zgodnie z wytycznymi 
obowiązującymi w dniu rozgrywania zawodów)  nadzorującego system bezpieczeństwa Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor oraz o 
których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu muszą być dostarczone w formie elektronicznej razem ze zgłoszeniami na zawody. 

 
 

1. Organizator: SKJ BECKERSPORT 
2. Termin zawodów: 8-9 maja 2021  
3. Termin zgłoszeń: 7 maja (piątek) W przypadku kompletu zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

wcześniejszego zamknięcia formularza. 
4. Zgłoszenia https://zawodykonne.com/zawody/29/148 

Należy obowiązkowo podać w uwagach informację, gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu. 
5. Biuro zawodów: tel: 515 494 165, mb@becker-sport.pl 
6. Miejsce zawodów: BECKER SPORT EQUESTRIAN CENTER Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a 

wjazd od ul. Długa GPS: 52.01809, 20.69824 
plac konkursowy 105 x 65, podłoże z piasku kwarcowego z flizeliną 
rozprężalnia 35 x 65, podłoże z piasku kwarcowego z flizeliną 
rozprężalnia do stępowania, piasek/trawa 
 

7. Uczestnicy: zawodnicy i konie posiadający licencję w PZJ / WZJ oraz w konkursach „open” zawodnicy i konie 
bez licencji (niezarejestrowani) 
 
Organizator zaprasza do współpracy praktykantów sędziowskich i wolontariuszy 
 

Zawody zaliczane do punktacji do cyklu 
Becker Sport MASTER CUP JUMP (zgodnie z regulaminem) 

 TND-cosmetics.com 

https://zawodykonne.com/zawody/29/148
mailto:mb@becker-sport.pl


 
Komisja sędziowska: 

 

Sędzia główny: Magda Wojda 

Sędzia WMZJ: Łukasz Akszak-Okińczyc 

Członek komisji sędziowskiej Marek Guz 

Członek komisji sędziowskiej Ewelina Smolińska 

Sędzia stylu  Łukasz Akszak-Okińczyc 

Komisarz zawodów: Beata Podgórna 

Koordynator systemu bezpieczeństwa Monika Becker (tel. 515 494 165) 

Gospodarz toru:  Arkadiusz Weckwert 

Lekarz weterynarii: Aleksandra Naleszkiewicz (Tel : 661 131 166),      
Zbigniew Kołodziejski 

Obsługa fotokomórki: Adam Galuba 

Kierownik Stajni Tel: 515 494 207 

 
Dyrektor zawodów – Uwe Becker 
Obsługa komputerowa: Adam Galuba 
Obsługa medyczna - ambulans z zespołem ratowniczym  

 
8. Program zawodów: 

Sobota   8 maja 2021 
Rozpoczęcie – godzina 9.00  
 
1. KONKURS nr 1 – kl LL, wys. 70 cm, dokładności / Art. 238.1.1  
2. KONKURS nr 2 – kl. LL, wys. 80 cm z trafieniem w normę czasu  
3. KONKURS nr 3 - kl. LL, wys. 90 cm, zwykły /Art.238.2.1  
4. KONKURS nr 4 – kl. L, wys. 100 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.3  
5. KONKURS nr 5 -  LICENCYJNY 
6. KONKURS nr 6 – kl. P, wys. 110 cm, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem / Art.269.5  
7. KONKURS nr 7 – kl. N, wys.120 cm, zwykły /Art.238.2.1  
8. KONKURS nr 8 – kl. N1, wys.125 cm, dwufazowy / Art. 274.5.3 
9. KONKURS nr 9 – kl. C, wys.130 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.5 
 
Niedziela 9 maja 2021 
Rozpoczęcie – godzina 08.00  
 
Mazowiecki Talent Jeździecki – Konkurs kl LL wys 40 cm 
Mazowiecki Talent Jeździecki – Konkurs kl LL wys 50 cm 
 
10. KONKURS nr 10 – LL, 70 cm, dokładności / Art. 238.1.1  
11. KONKURS nr 11 – kl. LL, wys. 80 cm, z trafieniem w normę czasu  
12. KONKURS nr 12 – kl. LL, wys. 90 cm, zwykły /Art.238.2.1  
13. KONKURS nr 13 – kl. L, wys. 100 cm, zwykły /Art.238.2.1  
14. KONKURS nr 14  - LICENCYJNY 
15. KONKURS nr 15 – kl. P, wys. 110 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.3  
16. KONKURS nr 16 – Kl. N, wys.120 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.3  
17. KONKURS nr 17 – Kl. N1, wys.120 cm, zwykły /Art.238.2.1 
18. KONKURS nr 18 – kl. C, wys.130 cm, zwykły / Art. 238.2.1 
 
*W zależności od poziomu obostrzeń związanych z COVID konkursy mogą być regionalne lub towarzyskie. W 
wypadku rozgrywania zawodów regionalnych wszystkich zawodników i wszystkie konie obowiązuje licencja 
w Okręgowym Związku Jeździeckim lub Polskim Związku Jeździeckim                            
 

9. Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą 
w piątek po 10:00 na stronie https://zawodykonne.com/zawody/29/148 

https://zawodykonne.com/zawody/29/148


Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń.  

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zawodów. 

Szczegóły rozgrywania Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego (MTJ) reguluje Regulamin: 

http://mtj.waw.pl/PDF/MazowieckiTalentJezdziecki-Regulamin2021-skrot.pdf  

      

10. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

            dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. 

            Zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób    

            niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

11. Zgodnie z Regulaminem B PZJ: 

         Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę  

         przed rozpoczęciem danego konkursu. 

12. Opłaty:  
 UWAGA ! Boksy zostaną zarezerwowane tylko dla tych, którzy zapłacą w terminie i przyślą 

potwierdzenie wpłaty na adres: mb@becker-sport.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 Zgłoszenie na dwa dni zawodów nie jest równoznaczne z rezerwacją boksów. 
 Zgłoszenia rezerwacji boksów do 06.05.2021 r. (czwartek) do godziny 24:00. Po tym terminie 

organizator nie gwarantuje miejsc dla koni. Rezerwacja boksów będzie możliwa wyłącznie po 
otrzymaniu potwierdzenia płatności całej sumy za boks na numer konta:  

 Santander Bank  26109025900000000143532854 
 W tytule proszę podać „opłata za boks i imię konia” 
 Opłata za boks nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po 04.05.2021 r 
 Ilość boksów ograniczona.  
 Prosimy o terminowe zgłaszanie zapotrzebowania na boksy wraz z uwagami.  
 Stajnie będą otwarte od SOBOTY 08.05.2021 od godziny 06.00 do 22.00 i w NIEDZIELĘ od godziny 

06.00 do 22.00. Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami konie mogą zostać rozładowane oraz 
umieszczone w boksach dopiero po zatwierdzeniu stanu zdrowia przez lekarza weterynarii 
zawodów! Oznacza to, że nie ma możliwości przyjazdu w piątek! 

 Pytania w sprawie boksów – Monika Becker tel.: 515 494 165 
 Za zniszczenie boksu odpowiada zawodnik lub opiekun. 
 Dla koniowozów i przyczep parking. 
 Osoba zgłoszona do zawodów, w których nie weźmie udziału, niezależnie od przyczyn i nie odwoła 

uczestnictwa, najpóźniej w terminie do 07 maja 2021 r., zobowiązana jest pokryć organizatorowi 
koszty przygotowania, w wysokości wpisowego. 

 

 Boks cena - stajnia namiotowa - 220 PLN za całe zawody, 1 dzień cena 150 PLN  
 

 Pierwsze ścielenie (wyłącznie słomą) - gratis.  

 Siano – 15 PLN za kostkę, słoma – 15 PLN, trociny - paczka 60 PLN.  

 Podłączenie koniowozu do prądu – 150 PLN 

 Zgłoszenie po terminie – 30 PLN 

 Zmiana na liście startowej w dniu startu – 20 PLN 
 

Wpisowe:  

Jeden dzień – 150 PLN Dwa dni - 220 PLN 
Startowe: 
Konkursy do klasy 70 cm, 80cm, 90cm włącznie - 10 PLN  
Konkursy L, L licencyjny/na styl jeźdźca - 20 PLN  
Konkursy P, N - 30 PLN  
Konkursy C - 40 PLN  
Konkursy CC - 50 PLN 

13. Nagrody: 
                  

http://mtj.waw.pl/PDF/MazowieckiTalentJezdziecki-Regulamin2021-skrot.pdf
mailto:mb@becker-sport.pl


Nagrody zgodnie z Przepisami ogólnymi PZJ: dla zwycięzców konkursów klasy P, N, C przewidziane są 

nagrody pieniężne - PULA NAGRÓD – 9000,00 zł, statuetki dla pierwszych trzech miejsc, flot dla koni 
(25% uczestników w konkursie). W konkursach nr 1, 2, 3, 4 i 10, 11, 12, 13 za pierwsze cztery miejsca 
przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości około 2000 zł: słodkie upominki, środki pielęgnacyjne, bony 
na zakupy i sprzęt jeździecki, flot dla koni (25% uczestników w konkursie). 

 
SOBOTA 

konkurs cm Pula nagród I II III IV 

MTJ 40 Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar 

MTJ 50 Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar 

mini LL 70 Rzeczowe 
Wartość 

100 zł 
Wartość 

50 zł 
Wartość 

50 zł 
Wartość 25 

zł 

mini LL 80 Rzeczowe 100 zł 50 zł 50 zł 25 zł 

LL 90 Rzeczowe 100 zł 50 zł 50 zł 25 zł 

L 100 Rzeczowe 150 zł 100 zł 50 zł 25 zł 

P 110 500,00 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł 

N 120 1100,00 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 

N1 125 1100,00 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 

C 130 1800,00 zł 850 zł 500 zł 300 zł 150 zł 
 

NIEDZIELA 
konkurs cm Pula nagród I II III IV 

MTJ 40 Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar 

MTJ 50 Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar Flot i puchar 

mini LL 70 Rzeczowe 
Wartość 

100 zł 
Wartość 

50 zł 
Wartość 

50 zł 
Wartość 25 

zł 

mini LL 80 Rzeczowe 100 zł 50 zł 50 zł 25 zł 

LL 90 Rzeczowe 100 zł 50 zł 50 zł 25 zł 

L 100 Rzeczowe 150 zł 100 zł 50 zł 25 zł 

P 110 500,00 zł 200 zł 150 zł 100 zł 50 zł 

N 120 1100,00 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 

N1 125 1100,00 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 

C 130 1800,00 zł 850 zł 500 zł 300 zł 150 zł 
 
 

Łączna Pula nagród finansowych 9.000,00 zł 
Łączna Pula nagród rzeczowych 2.000,00 zł 

 
            Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród: 

 do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce 

 od 5 do 10 przejazdów – płatne miejsca 1-2. 

 od 11 do 15 przejazdów – płatne miejsce 1-3. 

 od 16 do 20 przejazdów – płatne miejsca 1-4 



W przypadku zniesienia obostrzeń związanych z COVID-19, konkursy nr 1,2,3 i 8,9,10 będą konkursami 
towarzyskimi, wtedy zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a konie min. 
paszporty koni z aktualnymi szczepieniami.  
Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach 
– druk do pobrania na stronie www.becker-sport.pl lub w biurze zawodów. 

 

14. Punkty bonifikacyjne dla zawodów Eliminacji I 
15.  

 

Miejsce 
Minimalna ilość koni startujących w konkursie 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 < 5 
1 19 18 17 16 15 14 13 12 7 6 5 

2 16 15 14 13 12 10 9 8 6 5 4 

3 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

4 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

5 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

7 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

8 8 7 6 5 4 3 2 1    

9 7 6 5 4 3 2 1     

10 6 5 4 3 2 1      

11 5 4 3 2 1       

12 4 3 2 1        

13 3 2 1         

14 2 1          

15 1           

 
15. Pula nagród w zawodach finałowych i półfinałach 02-03.10.2021r: 
 

SOBOTA - PÓŁFINAŁ 

konkurs cm Pula nagród I II III IV 
LL 90 370,00 zł 150 zł 100 zł 70 zł 50 zł 

L 100 850,00 zł 300 zł 250 zł 200 zł 100 zł 

P 110 1400,00 zł 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł 

N 120 2600,00 zł 1100 zł 700 zł 500 zł 300 zł 

C 130 4100,00 zł 2000 zł 1000 zł 700 zł 400 zł 
 

NIEDZIELA - FINAŁ 

konkurs cm Pula nagród I II III IV 
LL 90 520,00 zł 200 zł 150 zł 100 zł 70 zł 

L 100 1.140,00 zł 500 zł 300 zł 220 zł 120 zł 

P 110 1.745,00 zł 700 zł 500 zł 320 zł 225 zł 

N 120 3.075,00 zł 1400 zł 800 zł 550 zł 325 zł 

C 130 4.800,00 zł 2200 zł 1200 zł 900 zł 500 zł 
 

Łączna Pula nagród finansowych 20.600,00 zł 
Łączna Pula nagród rzeczowych 

W konkursach mini LL 70 i 80 cm 1.000,00 zł 
 

http://www.becker-sport.pl/


16. Informacje ogólne: 
 

 Na terenie zawodów zapewniony będzie catering. 

 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. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów. 

 Zawody odbywają się bez publiczności. Wszystkie osoby uprawnione do przebywania na terenie zawodów 
(zawodnicy, trenerzy, luzacy, rodzice zawodników niepełnoletnich)mają obowiązek nosić na ręce opaski, 
które będą wydawane w biurze zawodów.  

 Na rozprężalnię wstęp mają wyłącznie zawodnicy, ich trenerzy lub luzacy. Do ceremonii dekoracji wyjeżdżają 
tylko 3 pierwsze pary.  

 
Zapisy do konkursów na wszystkie dni zawodów i ewentualne zmiany wyłącznie przez panel 
www.zawodykonne.com  
 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki z udziałem koni i pozostałe oraz inne 
szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. 

 Za wyrządzone szkody odpowiada finansowo zawodnik lub właściciel konia.  
 
17. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ. 
18. NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO 

SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 
KARA ZA NIETRZYMANIE PSA NA SMYCZY – 200 zł. 

19. Za niestawienie się do ceremonii dekoracji bez zgody Komisji Sędziowskiej w konkursach w których 
przewidziane są nagrody pieniężne ma zastosowanie Art. 30 pkt 4 Przepisów Ogólnych PZJ – utrata prawa do 
wypłaty nagrody. - UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania 
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 
23. rokiem życia może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 27 lutego 2019 roku: rozporządzenie ) Zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania 
sportu dla zawodników powyżej 23 roku życia musi być wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS 

20. Wzięcie udziału w zawodach łączy się z koniecznością udzielenia zezwolenia na nieodpłatne, wielokrotne 
utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku zawodnika przez Organizatora. Zezwolenie obejmuje wykonanie, 
utrwalenie i wykorzystanie zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także obróbkę, 
powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium wyłączenie w celach informacyjnych 
zgodnych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym przede wszystkim promocją Becker Sport 
Equestrian Center i Becker Sport Jump Master Cup. 

21. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez SKJ Becker Sport i Becker Sport Equestrian 
Center i partnerów zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i 
promocyjnych, monitorowania jakości usług, prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również wyrażają 
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na użycie telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych systemów wywołujących przez SKJ Becker 
Sport oraz partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego 

22. Nieudzielenie zgody i/lub zezwolenia, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją 
zawodnika z wzięcia udziału w zawodach lub kolejnych jego etapach. Wycofanie udzielonego zezwolenia na 
rozpowszechnienie wizerunku nie jest możliwe, jeżeli wizerunek został już wykorzystany zgodnie z 
udzielonym zezwoleniem a jego usunięcie napotykałoby trudności techniczne, organizacyjne lub wiązałoby 
się koniecznością poczynienia niewspółmiernych do osiągnięcia celu nakładów finansowych. 

23. Organizator nie udziela zgody na lonżowanie koni na terenie. 
24. Odprawa techniczna: Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia 

dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem danego konkursu. 
25. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2020: Dopuszczalna maksymalna liczba startów konia - dziennie - wynosi 2 

starty (tabela art.5 pkt.2). - W tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi 
zawodnikami - jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie oraz w konkursach z oceną stylu jeźdźca do 
klasy C włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik drugi raz, to 
w konkursach w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się wynik tylko pierwszego startu - 

http://www.zawodykonne.com/


drugie przejazdy w takim przypadku należy wykazać w wynikach konkursu z dopiskiem „przejazd 
treningowy” (art. 5 pkt. 3). 

26. Fotografowie, radio, telewizja są zobowiązane do uzyskania akredytacji w biurze zawodów lub mailowo: 
mb@becker-sport.pl – więcej informacji www.becker-sport.pl  

27. Noclegi: 
Becker Sport Equestrian Center tel: 515 494 165 
Hotel Pallatium, czas dojazdu ok 10 min Huta Żabiowolska ul.Przy Trasie 6 96-321 Żabia Wola tel. (046) 857 89 18 www.palatium.pl 
Zagroda Ojrzanów, czas dojazdu ok 15 min Ojrzanów, Nowiny 2  96-321 Żabia Wola tel 604 419 557 www.zagroda-ojrzanow.pl 
Pałac Ojrzanów, czas dojazdu ok 10 min, Ojrzanów 96-321, ul. Tarczyńska 1 tel 608 275 448, www.palac-ojrzanow.pl 

 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 

transportu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także 

stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży 

klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan 

techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podroży 

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. 

 

 

ORGANIZATOR       Propozycje zatwierdzone przez WMZJ  
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