
 

 

 

PROPOZYCJE MISTRZOSTW WARMII I MAZUR 

W UJEŻDŻENIU 

 

 

 

TERMIN ZAWODÓW: 03.09.2022 sobota godz. 10.00, 

ORGANIZATORZY: KJ Stajnia Szyldak, KJ Masuria Sport Horses, WMZJ 

MIEJSCE ZAWODÓW: KJ Stajnia Szyldak, ul. Gdańska 2A, 14-106 Szyldak 

WARUNKI TECHNICZNE: plac konkursowy- 40m x 60m piaszczysty ( 1 czworobok 20m 

x 60m) , rozprężalnie 20mx40m piaszczysta, hala 20m x 40m  oraz plac trawiasty do 

stępowania 60x80, 

WARUNKI UCZESTNICTWA: pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach osób 

niepełnoletnich, podpisanie oświadczenia organizatora, paszport konia z aktualnym 

szczepieniem przeciw grypie. Obowiązuje kodeks postępowania zgodnego z dobrem 

konia. 

WETERYNARZ na miejscu 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: Sędzia Główny: Patrycja Modlińska 

    Sędzia WZJ:   Paweł Kleszcz 

    Komisarz:        Magdalena Jarmuła    

OBSŁUGA TECHNICZNA- Monika Dudkowska 

OBSŁUGA MEDYCZNA- na miejscu 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE: na miejscu 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dn. 29.08. 2022 (poniedziałek) do godz.20.00 przez panel 

zawodykonne.com 

KONTAKT: 519771523 

Propozycje zatwierdzone 02-08-2022/KS WMZJ/ZW 

OPŁATY: Rundy Junior Młodszy, Junior, Senior, Open: 180 zł od konia 

Boks na dzień zawodów 70zł, możliwość przyjazdu od 02.09(piątek) od godziny 14.30 

koszt 100 zł (Siano w dniu przyjazdu w cenie(piątek). Istnieje możliwość dokupienia 

siana na sobotę) 

Kwatera na dzień zawodów 50 zł     kontakt w sprawie rezerwacji wyłącznie poprzez 

sms:519771523 



 

1. KONKURSY MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W KATEGORII PROFI: (tylko 

zawodnicy i konie posiadający licencje WMZJ lub PZJ widoczne w systemie Artemor, 

zamieszkały na terenie województwa) 

 

Młodzicy na kucach, Junior Młodszy kuce/duże konie – L1 finał: L4 

Junior kuce/duże konie – L1, finał: P1 

Senior – P1, finał : N4 

 

2. KONKURSY MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W KATEGORII OPEN (ZT) : (Amator 

zawodnik bez klasy sportowej wyższej niż 3 klasa (srebrna odznaka) posiadający 

maksymalnie srebrną odznakę, zamieszkały na terenie województwa lub który nie 

startował na danym koniu w przeciągu roku wyżej niż P klasy, zawodnik oraz koń nie 

musi posiadać licencji/odznaki ) Zawodnik powinien posiadać ważne badania 

lekarskie oraz ubezpieczenie jeździeckie lub od sportów ekstremalnych. 

 

OPEN kuce/duże konie- L1, finał: L4 

 

 

NAGRODY: minimalna pula nagród finansowych i rzeczowych 10.000zł, puchary, flos, 

Sponsorzy: WMZJ, Gmina Ostróda, Farys, ForBet, KJ Stajnia Szyldak 

 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie oraz odwołania 

zawodów. 

 

Przed startami konieczne jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów. W 

przypadku braku podpisu uczestnik może nie zostać dopuszczony do startu. 

Oświadczam, że startuję w zawodach w KJ Stania Szyldak dnia 03.09.2022 na własną 

odpowiedzialność. W razie wypadku zrzekam się wszelkich roszczeń wobec 

organizatora. Oświadczam również, że nie mam przeciwwskazań medycznych do 

udziału w tego typu imprezach. Ponoszę pełną odpowiedzialność za siebie i konia. 

W razie osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub opiekun prawny. 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. 

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

A) szczepienie podstawowe: 

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

- drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od 

pierwszego 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. 

 

 

Obowiązuje regulamin PZJ oraz kodeks postępowania z koniem: 

-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. 

-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. 

- 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 podróży powrotnej z zawodów. 

-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, leczenie obrażeń odniesionych na 

zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

-Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie 

jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących 

wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


