PROPOZYCJE
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
I REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

08.07 – 10.07.2022 r.
1. Organizator
Stajnia Qando
Jeżów 56b, 97-371 Wola Krzysztoporska
2. Kontakt
Aleksandra Szulc- Wrońska: + 48 502 092 929
Adam Szulc: +48 512 141 488
5. Komisja sędziowska
Sędzia główny:
Małgorzata Kasińska
Sędzia OZJ:
Barbara Kaźmierczak
Sędzia :
Dorota Marchwicka
Sędzia stylu:
Dorota Marchwicka
Sędzia stylu:
Stanisław Marchwicki
Szef komisarzy:
Mirosław Pryk
Komisarz:
Ada Przybylska
Gospodarz toru:
Bartosz Skrzypczyk
Lekarz weterynarii:
Jacek Kwiatkowski
6. Osoby oficjalne
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Stajnie:

Adam Szulc
Aleksandra Szulc-Wrońska tel. + 48 502 092 929
Hubert Kozłowski – tel. +48 667 926 101

7. Warunki techniczne
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
Udostępnienie placu konkursowego
Udostępnienie rozprężalni- dotyczy dnia przyjazdu
Plac konkursowy
Rozprężalnia na hali

07.07.2022 r.
10.07.2022r.
07.07.2022r.
07.07.2022r.
podłoże kwarcowe z włókniną
podłoże kwarcowe z włókniną

od godz. 13:00
godz. 21:00
godz.14:00-18:00
godz. 14:00-20:00
90x40
70x30

8. Warunki finansowe
Podstawowe opłaty: Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
Cena [zł]
Opłata wpisowa od konia (Amatorzy, Juniorzy, Seniorzy)
220,00
Opłata wpisowa od konia (Młodzicy, Młodzicy, Juniorzy
170,00
Młodsi)
Opłata za boks od konia – 3 dni zawodów (ściółka standard360,00
słoma)
Opłata za boks od konia – 2 dni zawodów (ściółka standard280,00
słoma)

Opłata za boks od konia – 1 dzień zawodów (ściółka standardsłoma)

250,00*

*Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 3 i 2 dni
zawodów. W przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcia
boksu dla koni zgłoszonych na 1 dzień zawodów.

Podstawowe opłaty: Zawody Regionalne i Towarzyskie
Cena [zł]
Za 3 dni zawodów, opłata zawiera: boks od konia (ściółka
520,00
standard -słoma) i opłatę wpisową
Za 2 dni zawodów, opłata zawiera: boks od konia (ściółka
440,00
standard-słoma) i opłatę wpisową
Za 1 dzień zawodów, opłata zawiera: boks od konia (ściółka
260,00*
standard-słoma) i opłatę wpisową
Opłata wpisowa za 1 dzień zawodów od konia, bez rezerwacji
170,00
boksu
Opłata wpisowa za 2 dni zawodów od konia, bez rezerwacji
320,00
boksów
Opłata startowa mini LL, LL
15,00
Opłata startowa L
15,00
Opłata startowa P
25,00
Opłata startowa N
30,00
Opłata startowa C
40,00
*Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 3 i 2 dni
zawodów. W przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcia
boksu dla koni zgłoszonych na 1 dzień zawodów.

Dodatkowe opłaty: ZRiT oraz MWŁ
Cena [zł]
Podłączenie do prądu całe zawody
250,00
Podłączenie do prądu 1 dzień zawodów
100,00
Siano kostka
20,00
Słoma kostka
15,00
Siano balot
130,00
Trociny (kostka/balot)
80,00
Przy wyborze trocin w boksach - dopłata za pierwsze ścielanie
160,00
(2 baloty/kostki)
Przedpłatę w wysokości 350,00 PLN – za trzy dni zawodów z boksem; 300,00 PLN – za dwa
dni zawodów z boksem; 200,00 PLN – za jeden dzień zawodów z boksem, należy wpłacić
najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do 30.06.2022r., tytuł: imię i nazwisko, nazwa
konia; nr konta 69 1020 3916 0000 0002 0242 7292, Adam Szulc, Bank PKO S.A. Piotrków
Trybunalski.
Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 30.06.2022r. opłaty nie
podlegają zwrotowi.
Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%.
W przypadku nie dokonania przedpłaty i wycofania konia po terminie zgłoszeń ostatecznych,
dla którego zarezerwowano boks, zgłaszający ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości
350,00 zł.
W przypadku stwierdzenia korzystania z boksu bez wcześniejszego zgłoszenia boksu lub bez
wiedzy organizatora zostanie naliczona opłata za boks w wysokości 350,00 zł.
Biuro zawodów nie przyjmuje płatności kartą kredytową!
9. Wymagane dokumenty

Zawody Regionalne
Licencja
regionalna
lub
ogólnopolska - Widoczna w
systemie ARTEMOR.
Aktualne orzeczenie lekarskie o
braku
przeciwskazań
do
uprawiania sportu.
Potwierdzenie ubezpieczenia
NNW.
Paszport
urzędowy
z
aktualnymi szczepieniami (w
przypadku koni zagranicznych,
w paszporcie musi być
potwierdzona
zmiana
właściciela pieczęcią urzędową
OZHK lub wykupiona licencja
gościnna).
Licencja
regionalna
lub
ogólnopolska lub potwierdzenie
przelewu dokonania opłaty za
licencję jednorazową.

Zawody Towarzyskie
Zawodnicy
Aktualne orzeczenie lekarskie o
braku
przeciwskazań
do
uprawiania sportu.
Potwierdzenie ubezpieczenia
NNW.
Zgoda rodziców lub prawnego
opiekuna na start w zawodach
zawodnika niepełnoletniego.
Konie
Paszport urzędowy z aktualnymi
szczepieniami.

MWŁ
Zgodnie z Regulaminem
rozgrywania
Mistrzostw
Województwa Łódzkiego

Zgodnie z Regulaminem
rozgrywania
Mistrzostw
Województwa Łódzkiego

Zalecane ubezpieczenie koni od następstw innych zdarzeń losowych.
Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności
cywilnej na czas trwania zawodów.
10. Zgłoszenia
Jedynie przez panel zgłoszeń zawodykonne.com
Termin zgłoszeń wstępnych: 12.06.2022r.
Termin zgłoszeń ostatecznych: 30.06.2022r.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o rozpoczęciu MWŁ
i ZRiT w dniu 07.07.2022r .
11. Program
Dzień

Numer
1
2
3
4
5
Piątek
6
08.07.2022
7
8
9
10
11
Sobota

12

Klasa
LL
LL
LL
LL
L
L
P
P
N
N
C

Wys. (cm)
60
70
75
80
100
100
110
110
120
120
130

Rodzaj konkursu
I półfinał Młodzicy z oceną stylu jeźdźca
I półfinał Amatorzy dokładności (art. 238.1.1)
I półfinał Młodzicy z oceną stylu jeźdźca
Tow. – z trafieniem w normę czasu
I półfinał Juniorzy Młodsi z oceną stylu jeźdźca (art. 238.2.1)
Reg.– zwykły (art. 238.2.1)
Reg. - zwykły (art. 238.2.1)
I półfinał Juniorzy - zwykły (art. 238.2.1)
I półfinał Seniorzy - szybkości (art. 263)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)

LL

60

II półfinał Młodzicy z oceną stylu jeźdźca

13
14
15
16
17
09.07.2022
18
19
20
21
22

LL
LL
LL
L
L
P
N
N
C
C

70
75
80
100
100
110
120
120
130
130

II półfinał Amatorzy dokładności (art. 238.1.1)
II półfinał Młodzicy z oceną stylu jeźdźca
Tow. – z trafieniem w normę czasu (art. 238.2.1)
II półfinał Juniorzy Młodsi z oceną stylu jeźdźca (art. 238.2.1)
Reg.– zwykły (art. 238.2.1)
Reg. - zwykły (art. 238.2.1)
II półfinał Juniorzy - zwykły (art. 238.2.1)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)
II półfinał Seniorzy - szybkości (art. 263)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)

23
24
25
26
27
Niedziela
28
10.07.2022
29
30
31
32
33

LL
LL
LL
LL
L
L/L1
P
N
N
C/C1
C

65/70
80
80/85
85
100
100/105
110
120
120/125
130/135
130

Finał Młodzicy dwunawrotowy (art. 273)
Finał Amatorzy dwunawrotowy (art. 273)
Finał Młodzicy dwunawrotowy (art. 273)
Tow. – z trafieniem w normę czasu (art. 238.2.1)
Reg.– zwykły (art. 238.2.1)
Finał Juniorzy Młodsi dwunawrotowy (art. 273)
Reg. - zwykły (art. 238.2.1)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)
Finał Juniorzy dwunawrotowy (art. 273)
Finał Seniorzy dwunawrotowy (art. 273)
Reg. – zwykły (art. 238.2.1)

Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia konkursów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
12. Nagrody
Zawody Regionalne i Towarzyskie
Konkurs

I
II
III
Nagrody Nagrody Nagrody
LL i L
rzeczowe rzeczowe rzeczowe
P
250
150
100
N
350
200
100
C
400
250
150
Flot’s dla 25% koni startujących w konkursie.

IV

V

PULA

Flot

Flot

-

50
50
100

50
50
75

600
750
975

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
Konkurs
Młodzicy
(8-11 lat)
Młodzicy
(9-12 lat)
Juniorzy Młodsi
Amatorzy
(9-16 lat)
Amatorzy
(powyżej 16 lat)

I
II
III
Nagrody Nagrody Nagrody
rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Nagrody Nagrody Nagrody
rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Nagrody Nagrody Nagrody
rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Nagrody Nagrody Nagrody
rzeczowe rzeczowe rzeczowe
Nagrody Nagrody Nagrody
rzeczowe rzeczowe rzeczowe

IV
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe

V
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe
Nagrody
rzeczowe

VI

VII

PULA

Flot

Flot

-

Flot

Flot

-

Flot

Flot

-

Flot

Flot

-

Flot

Flot

-

Juniorzy
1700
1000
800
600
400
300
200
5000
Seniorzy
3000
1900
1500
1000
800
500
300
9000
Nagrody finansowe niezależnie od liczby zawodników ujętych w klasyfikacji końcowej każdej
kategorii MWŁ będą wypłacane zgodnie z powyższą tabelą odpowiednio do zajętego miejsca. Przy
mniejszej liczbie zawodników ujętych w klasyfikacji końcowej, organizator nie ma obowiązku
wypłacenia pozostałej części puli nagród w danej kategorii.
13. Nocleg
Stajnia Qando – miejsce rozgrywania zawodów
tel. 502 092 929
Rubin Sala Bankietowa ok. 5 km
tel. 505 097 570
ul. Kościuszki 1, 97-371 Wola Krzysztoporska
Dwór Kasztelan Stefanówka ok. 7 km
tel. 784 466 047
Stefanówka 3a, 97-340 Rozprza
Gospodarstwo Agroturystyczne Napoleońska Zagroda ok. 11 km
tel. 609 450 764
Napoleonów 6, 97-360 Napoleonów
Kamienica Szefferów ok. 13 km
tel. 44 615 58 56
ul. Rynek Trybunalski 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
Organizator nie pośredniczy w zamówieniu noclegu poza Stajnią Qando.
14. Dodatkowe informacje od organizatora
Organizator przyjmie ograniczoną ilość koni. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak,
właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy.
Za dokonanie zmian na liście startowej po jej opublikowaniu. będzie pobierana opłata
w wysokości 30zł - nie dotyczy skreśleń. Zmian można dokonać jedynie za zgodą Sędziego
Głównego.
Psy na terenie zawodów mogą poruszać się wyłącznie na smyczy. Kara za nie przestrzeganie
wynosi 200 PLN.
Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również
boksów).
Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez Stajnię Qando 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
swojego wizerunku/wizerunku waszego dziecka* na stronach www, w publikacjach oraz za
pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko
i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach

obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczacie, że zdjęcia
i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: Nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialne. Zrzekacie się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również
o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Stajni Qando z tytułu wykorzystania
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.
15. 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.
Propozycje zatwierdzone przez OZJ w Łodzi w dniu 19 maja 2022 roku.
16. 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,
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.
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 staranna opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
5) PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź dn.

