
 

  

 

 

 

PROPOZYCJE 
HALOWEGO PUCHARU WARSZAWY I MAZOWSZA 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
kuce, małe konie, amator młodszy, młodzik DK, Dzieci, Junior Mł. 

Stado Ogierów w Łącku, 16-18.04.2021r. 
 

Wszystkim osobom biorącym udział w zawodach przypominamy o konieczności zapoznania się z aktualnymi 
wytycznymi dotyczącymi COVID-19 oraz EHV-1. 

Prosimy śledzić aktualne komunikaty na www.zawodykonne.com 
 

1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku 
 Dyrektor zawodów: Krzysztof Kierzek tel. 501 192 979 

 Biuro zawodów: Agnieszka Bucior, klubjezdzieckilack@gmail.com 
 

2. Miejsce: Hala Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck 

Zgłoszenia: www.zawodykonne.com. Terminy: (Zgłoszenie po terminie dodatkowe 100 zł) 

 z boksem nie później niż do niedzieli poprzedzającej zawody  
 bez boksu do środy poprzedzającej zawody 

Boksy będą zagwarantowane tylko po przedpłacie na konto: K.J „Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010. Dowód wpłaty proszę wysłać najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego 
zawody, na e-mail: klubjezdzieckilack@gmail.com 

Boksy będą dostępne od piątku godz. 16:00.  

3. Opłaty 

W związku z obostrzeniami związanymi z COViD (koniecznością ograniczenia kontaktów) prosimy o dokonywanie 
wpłat za zawody przelewem na konto: 

K.J „Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 02 9038 1014 2600 4604 2000 0010. 

Opłata powinna być dokonana przed zawodami i zawierać: wpisowe, startowe, opłatę za boks, podłączenie do 
prądu (gdy konieczne). 

W sprawach księgowych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bucior - tel. 664 467 776 

 Wpisowe i startowe (od konia):  
o Mistrzostwa - 250 zł 
o Konkursy treningowe – 80 zł  

(bez względu na liczbę startów) 
 Boksy: 

o  Od piątku godz. 16.00 – 190 zł 
o Dodatkowy dzień 100 zł (prosimy 

zaznaczyć na zgłoszeniu) 
Przy wpłatach gotówkowych (wpisowe i boksy) 

+ 10% do podanych cen 
 Podłączenie koniowozu do prądu – 200zł 

W przypadku podłączenia się do zasilania bez 
uprzedniego zgłoszenia tego faktu Organizator 
pobierze stosowne opłaty w podwójnej wysokości. 
 

 Siano – 20zł, słoma – 15zł, trociny - 80 zł 

 



Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Przy wyborze opcji z trocinami, boks zostawiamy pusty, trociny 
do kupienia na miejscu.   

Za wstawienie konia do niewykupionego boksu (lub korzystanie z infrastruktury stajennej) zostanie doliczona 
opłata w wys. 300 zł. 

W przypadku wycofania zgłoszenia po terminie zgłoszeń ostatecznych, opłaty nie podlegają zwrotowi. Zawodnicy 
zgłoszeni, którzy nie wezmą udziału w zawodach i nie uiszczą opłat zostaną obciążeni fakturą w wysokości wpisowego 
(i boksu, jeśli został zamówiony). 

 
4. Nagrody rzeczowe  o wartości zgodnej z tabelą: 

Konkurs Pula 
nagród* Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce 4 Miejsce 5 

Kuce A0 2000 600 500 400 300 200 
Kuce A1 2000 600 500 400 300 200 
Kuce A2 2000 600 500 400 300 200 

Kuce C 2000 600 500 400 300 200 

Kuce D 2000 600 500 400 300 200 
Grupa E 2000 600 500 400 300 200 
Amator 
Młodszy 2000 600 500 400 300 200 

Junior 
Młodszy 2000 600 500 400 300 200 

Młodzik 2000 600 500 400 300 200 
Dzieci 2000 600 500 400 300 200 

SUMA 20000      
 
*Jeżeli w konkursie wystartuje mniej niż 16 par, nagrody otrzyma 25% uczestników konkursu. 

We wszystkich finałach Derka dla zwycięscy, puchary za trzy pierwsze miejsca, floot’s dla najlepszych par. 

Do dekoracji wyjeżdża 5 najlepszych par 

 

5. Program zawodów:  

Godziny rozpoczęcia konkursów oraz pozostałe komunikaty publikowane będą na www.zawodykonne.com 

Piątek 16.04.2021- Konkursy treningowe.  
W konkursach treningowych mają prawo startu również zawodnicy nie biorący udziału w HPWiM. 
 

 Konkurs nr 90 – 50 cm – dokładności art. 238.1.1. 
 Konkurs nr 91 – 60 cm – dokładności art. 238.1.1. 

 Konkurs nr 92 – 70 cm – dokładności art. 238.1.1. 

 Konkurs nr 93 – 80 cm – dokładności art. 238.1.1. 

 Konkurs nr 94 – 90 cm – dokładności art. 238.1.1. 

 Konkurs nr 95 – 100 cm – dokładności art. 238.1.1. 
 Konkurs nr 96 – 110 cm – dokładności art. 238.1.1. 

 Konkurs nr 97 – 120 cm – dokładności art. 238.1.1. 
 
Sobota 17.04.2021- I. półfinały 
 

 Konkurs nr 1 - Dzieci (105 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 
 Konkurs nr 2 - Junior Młodszy na Dużym Koniu (100 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 



 Konkurs nr 3  - Młodzik na Dużym Koniu (90 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 4 - Małe konie grupa E (105 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 5 - Kuce grupa D (90 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 6 - Kuce grupa C (80 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 7 - Kuce grupa A2 (70 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 
 Konkurs nr 8 - Amator młodszy (65 cm bez szeregów) - dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 9 - Kuce grupa A1 (60 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

 Konkurs nr 10 - Kuce grupa A0 (50 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał 

II. półfinały 

 Konkurs nr 11 - Kuce grupa A0 (50 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 12 - Kuce grupa A1 (65 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 13 - Amator młodszy (70 cm bez szeregów) - zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 14 - Kuce grupa A2 (75 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 15 - Kuce grupa C (85 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 
 Konkurs nr 16 - Kuce grupa D (100 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 17 - Małe konie grupa E (110 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 18 - Młodzik na Dużym Koniu (95 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 19 - Junior Młodszy na Dużym Koniu (105 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 

 Konkurs nr 20 - Dzieci (110 cm) zwykły (art. 238.2.1) - II półfinał 
 
Niedziela 18.04.2021 – Finały 
 

 Konkurs nr 21 - Kuce grupa A0 (55 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał 

 Konkurs nr 22 - Kuce grupa A1 (65 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał  

 Konkurs nr 23 - Amator młodszy (70 cm bez szeregów) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) –Finał 

 Konkurs nr 24 - Kuce grupa A2 (80 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał 
 Konkurs nr 25 - Kuce grupa C (90 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał 

 Konkurs nr 26 - Kuce grupa D (105 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał  

 Konkurs nr 27 - Małe konie grupa E (115 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał  

 Konkurs nr 28 - Młodzik na Dużym Koniu (100 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) - Finał 

 Konkurs nr 29 - Junior Mł. na Dużym Koniu (110 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) – Finał 
 Konkurs nr 30 - Dzieci (115 cm) zwykły z rozgrywką o medale (art. 238.2.2) – Finał 

Konkursy pocieszenia  
 Konkurs nr 31 – handicapowy 50,60,70cm (bez szeregów) – zwykły art. 238.2.1 

 Konkurs nr 32 - handicapowy 80,90,100cm (bez szeregów) – zwykły art. 238.2.1 
 

6. Osoby oficjalne:  
 Sędzia Główny: Dariusz Orzoł tel. 502 190 303 

 Z-ca SG, Sędzia WMZJ: Ewa Porębska-Gomółka 

 Sędziowie: Zofia Helak- De Bonis 

 Komisarz zawodów: Lidia Chomentowska, Joanna Gawłowska, 

 Gospodarz Toru: Krzysztof Kierzek 
 Lekarz weterynarii: Konrad Żabka tel.505 891 393 

 
 Obsługa informatyczna: Cheval-Tech  

 Obsługa medyczna: Rehamed Tel. 509 775 017 
 

7. Warunki techniczne:  
 Plac konkursowy o wymiarach 90m x 25 m, Podłoże: piasek kwarcowy  

 Rozprężalnia o wymiarach 25m x 55m. Podłoże: Arena Wet – Equi Projekt  



 

8. Noclegi: 
 Resteuracja BAJKA, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 09-500 Gostynin 

Tel. 507 058 026 / 508 679 396 / biuro@bajkarestauracja.pl 
 Hotel 12 Dębów w Zaździerzu tel.24 2641329 

 Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska tel.691 097 033 

 Hotel Rusałka tel.24 38418 00 
 Zajazd w Górach tel.500 503 023 

 Agroturystyka Maciejówka tel.512 329 684 

 Karczma Babskie Jadło tel.24 236 56 59 
 

9. Sprawy organizacyjne 
 HPWiM-B rozgrywany jest zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ oraz zapisami  regulaminu rozgrywania 

Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza (w załączeniu) dla zawodników z klubów jeździeckich będących 
członkami W-MZJ lub w przypadku zawodników bez przynależności klubowej z licencją WMZJ lub PZJ (BPK MAZ). 
W przypadku amatorów nieposiadających licencji decyduje miejsce zamieszkania. Dotyczy to także kategorii 
Amator. Zawodnicy spoza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego mogą uczestniczyć w zawodach, 
ale nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej Mistrzostw. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów 
oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów, zamknięcia zgłoszeń przed terminem. 

 W trakcie pobytu w SO Łąck osoba odpowiedzialna za konia jest zobowiązana sprzątać po swoim koniu (poza 
rozprężalnią i placem konkursowym w trakcie konkursów) 

 Bardzo prosimy nie wchodzić do stajni oznaczonych zakazem wstępu. 

 Na terenie SO Łąck obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami 

 W trakcie zawodów, psy mogą przebywać tylko na smyczy. Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez psa 
oraz zobowiązany jest do sprzątania po nim 

 Osoba zgłaszająca się na zawody zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w „propozycjach 
zawodów”, oraz do pokrycia zobowiązań z nich wynikających. 

 Uwagi dotyczące rozmieszczenia koni w boksach (typ stajni, zawodnicy obok siebie itp.) będą uwzględniane tylko 
pod warunkiem zawarcia ich w zgłoszeniu. Nie ma możliwości zmiany boksu w dniu przyjazdu koni! 

 Na terenie zawodów zapewniony będzie catering. 
 Propozycje zatwierdzone przez WMZJ. 

 

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.  



 


