
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W 

UJEŻDŻENIU 

VI ELIMINACJE DO PUCHARU WIELKOPOLSKI 

ŚW. JERZY POLSKI ZACHODNIEJ 

STAJNIE ŁOPUCHOWSKIE 19.09.2021 r. 
 
 
 
 

1. Organizator:  
Stajnie Łopuchowskie Sp. z o.o. 

Łopuchowo 3, 62-095 Murowana Goślina 
 

2. Termin i miejsce: 

19.09.2021 r., godzina rozpoczęcia – 8:00 (może ulec zmianie)  
Stajnie Łopuchowskie, Łopuchowo 3, 

62-095 Murowana Goślina 
 

3. Zgłoszenia:  
do dnia 16.09.2021 do godziny 23:00 przez panel zgłoszeniowy na portalu 

zawodykonne.com; listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 

18.09.2021 na stronie: www.zawodykonne.com oraz na stronie wydarzenia na FB.  
Należy zaznaczyć w zgłoszeniu udział w eliminacjach Pucharu Wielkopolski. 

Należy zaznaczyć w zgłoszeniu start na kucu lub dorosły na kucu. 
 

4. Osoby oficjalne: 

Sędzia główny: Łukasz Walter 
Sędzia: Małgorzata Pawłowska  
Sędzia: Żaneta Sokołowska  
Komisarz: Monika Warych 

 

Obsługa techniczna: 

Dyrektor techniczny: Marta Wiśniewska tel: 515 792 338 

email: lopuchowo.zgloszenia@gmail.com 

Karetka z ratownikiem medycznym na miejscu

http://www.zawodykonne.com/
mailto:lopuchowo.zgloszenia@gmail.com


 

5. Warunki ogólne:  
a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2020 wraz z oficjalnymi wytycznymi związanymi z 

COVID- 19 obowiązującymi w dniu imprezy.  
b. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2015. 

c. Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w Ujeżdżeniu wydanie 2018. 

d. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia wydanie 2018. 

e. Regulamin Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu 2021.  
f. Zawody regionalne - wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami;  

zawodnicy – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, konie – aktualne licencje 
roczne WZJ lub PZJ, paszport z ważnym szczepieniem przeciwko grypie.  

g. Dodatkowe regulacje: WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW 
ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z 
COVID-19 aktualne w dniu zawodów. 

 

6. Warunki techniczne: 

Plac konkursowy: podłoże piaszczyste z flizeliną (wjazd ze środka czworoboku) 

Rozprężalnia: podłoże piaszczyste lub hala (25x55) z podłożem kwarcowym 

 

7. Program zawodów: 
Numer 

Konkurs Czworobok Uwagi 
konkursu    

1R L-1 Ra 20 x 40 El. PW kat. Młodzicy; otwarty, tylko kuce 

2R P6 20 x 40 El. PW kat. Juniorzy na kucach; otwarty, tylko kuce 

3R P2 20 x 60 otwarty 

4R D2 20 x 60 El. PW kat. Juniorzy na DK; otwarty 

5R N1 20 x 60 Mały Św. Jerzy, otwarty, tylko kuce 

6R N5 20 x 60 El. PW kat. OPEN, otwarty 

7R C2 20 x 60 El. PW kat. Senior; otwarty 

8R CC4 20 x 60 Św. Jerzy Polski Zachodniej; otwarty 

9R CS2 20 x 60 otwarty 

1T L2 20 x 60 towarzyski 

2T L3 20 x 60 towarzyski 

 

Kolejność rozgrywania konkursów może ulec zmianie.  

Drugi start w konkursie jest startem treningowym. 

 

8. Propozycje zawodów towarzyskich dostępne w osobnym pliku. 

 

 

9. UWAGA! Konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski mają charakter 

otwarty i dostępne są dla wszystkich zarejestrowanych zawodników. Dla 

uczestników Pucharu Wielkopolski prowadzona jest osobna klasyfikacja 



w ramach Rankingu Pucharu Wielkopolski W Ujeżdżeniu (należy zgłosić 

chęć udziału w eliminacjach Pucharu Wielkopolski przy składaniu 

zgłoszenia). 

 

10. Organizator zastrzega prawo do ograniczenia ilości zgłoszeń oraz zmiany 

programu zawodów. 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 

podczas zawodów. 

 

11. Opłaty:  

a. 100 zł za przejazd – przedpłata na konto. 
Zgłoszenia będą zatwierdzane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na maila: 

lopuchowo.zgloszenia@gmail.com  

W przypadku faktury prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby wraz z danymi drogą mailową. 

Wycofanie zgłoszenia po terminie ostatecznym –bezzwrotne. 
 

b. Boks w dniu zawodów - 80zł (ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Stajnia 

murowana, należy zabrać ze sobą żłoby. Rezerwacja boksów tylko i wyłącznie po wysłaniu 

potwierdzenia wpłaty na maila: lopuchowo.zgloszenia@gmail.com), 

 

c. Każda zmiana na listach startowych po ich opublikowaniu za zgoda Sędziego 
Głównego - 50 zł (nie dotyczy skreśleń z listy).d. Opłata antydopingowa - 10zł od konia 

 
  d. Opłata antydopingowa - 10zł od konia 

 

Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto: 

Stajnie Łopuchowskie sp. z o.o. 
PKO BP S.A., 42 1020 4900 0000 8102 3139 3446 

W tytule: zawody, imię i nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów i ewentualnie boks 
 

12. Nagrody:  

Pamiątkowe puchary dla miejsc 1-3 i flot's dla min. 25% startujących w 

każdym konkursie 

 

13. Kodeks postępowania z koniem:  
a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania 

wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest 

najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może 

być podporządkowane celom komercyjnym. 

mailto:lopuchowo.zgloszenia@gmail.com
mailto:lopuchowo.zgloszenia@gmail.com


b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na 
pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, 
obrządzania i transportu.  

c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, 
zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, 
zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania 
konia.  
d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: 

prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki 
pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze 
powrotnej z zawodów.  
e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak 

również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej 
opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie konieczności – eutanazji. 
f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy 
poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie. 
 

Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki w dniu 03.09.2021 r.



 


