
 

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA  

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 2022 

02-04 WRZESIEŃ 2022r. 

 
PULA NAGRÓD MIN. 20 400 ZŁ + NAGRODY RZECZOWE 

 

I. ORGANIZATOR 

 

Nazwa:                              Gospodarstwo Rolno Hodowlane Roland Kosmol  

Miejsce rozgrywania zawodów:             Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice 

            ul. Księżoleśna 9a, 42-674 Wilkowice 

Telefon:                                  881 460 731 

E-mail:                                        kjpreria.zawody@gmail.com 

Dyrektor sportowy:                Krzysztof Łojewski tel. 881 460 731 

Biuro zawodów:                                                                     Sonia Ledwoń tel. 730 747 030 

 

II. OSOBY OFICJALNE 

 

OSOBY OFICJALNE IMIĘ I NAZWISKO 

TELEFON 

KONTAKTOWY 

Sędzia główny Magdalena Świerkosz B1 503 558 469 

Sędzia WZJ Paweł Przybyła B1  

Sędzia  Magdalena Biżek - Laszczak  

Sędzia stylu 

Paweł Przybyła, Marcin Jońca, Tadeusz 

Koza  

Komisarze 

Małgorzata Borowik B2K2, Agnieszka 

Karaszewska B3K2  

Gospodarz toru Piotr Staniszewski  

Spiker zawodów Andrzej Cieślak  

Lekarz weterynarii 

zawodów 

GlobalWet 46-380 Dobrodzień, ul. 

Powstańców Śl. 55 697 515 729 

Powiatowy lekarz 

weterynarii lek.wet. Jacek Musialik 032/390 19 91 

Podkuwacz zawodów Szymon Jelonek 604 195 902 

 

 



Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami 

PZJ oraz Regulaminem Mistrzostw Śląska. 

 

Propozycje zostały zatwierdzone w dniu 03 sierpnia 2022r. przez członka Zarządu ŚZJ 

Pawła Przybyła. 

 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE 

 

Plac konkursowy:       60x65m podłoże Cartrans Fibra Race,  

Rozprężalnia:              30x65 podłoże Cartrans Fibra Race 

Udostępnienie placu/rozprężalni: w dniu 01 września 2022r. duży plac dostępny do 

godziny 19.00, mały plac do godziny 20.00 

Otwarcie stajni: od 01 września 2022r. od godziny 14.00 

 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

 

Termin  zgłoszeń ostatecznych:  21 sierpień 2022 
 

1. Zgłoszenia wyłącznie przez platformę  www.zawodykonne.com 

2. Warunkiem przyjęcia i akceptacji zgłoszenia jest uregulowanie  w całości 

wymaganych opłat. Zgłoszenia bez opłat w terminie zgłoszeń ostatecznych nie 

będą przyjmowane. 

3. Dowody wpłaty z obowiązkowym dopiskiem „MŚl 2022 – nazwisko 

zawodnika oraz imię konia” należy przesłać na adres mailowy 

kjpreria.zawody@gmail.com.  

4. Podana wysokość opłat zawiera opłaty organizacyjne, opłaty wpisowe od 

kategorii oraz opłatę na Fundusz nagród ŚZJ. 

5. Organizator w pierwszej kolejności przyjmuje konie zgłoszone do udziału w 

Mistrzostwach Śląska  z wynajęciem boksu. 

6. Ilość przyjmowanych koni oraz ilość boksów ograniczona – decyduje 

kolejność zgłoszeń wraz z wpłatami. 

7. W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po 

terminie ostatecznym. 

8. Zawodnicy , którzy mają zaległości wobec organizatora będą przyjmowani na 

zawody pod warunkiem ich uregulowania przed zawodami.  

9. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego 

(dotyczy również boksów). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku 

przekroczenia limitu zgłoszonych koni. 

11. Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco 

umieszczane na stronie www.zawodykonne.com. 
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V. OPŁATY 

 

 OPŁATA 

Opłata organizacyjna 320 zł 

Wpisowe kategoria kuce I, kuce II Bez opłat 

Wpisowe kategoria Amatorzy, Open 20 zł 

Wpisowe kategoria Junior, Junior 

Młodszy 
30 zł 

Wpisowe kategoria Ladies, Senior 40 zł 

Boks ( siano i słoma w cenie) 380 zł 

Utylizacja odpadów i media               

(opłata jednorazowa dla koni nie 

wynajmujących boksu) – płatne 

gotówką w Biurze Zawodów 

20 zł 

Podłączenie koniowozu / campera do 

prądu 
200 zł 

Licencja jednorazowa konia 50 zł 

Rozłożenie namiotu w wyznaczonym 

miejscu  wraz z korzystaniem z 

prądu 

50 zł 

 

 

Sposób i warunki płatności. 

 

1. Warunkiem przyjęcia i akceptacji zgłoszenia jest uregulowanie w całości 

wymaganych opłat. Zgłoszenia bez opłat w terminie zgłoszeń ostatecznych nie będą 

przyjmowane. 

2. Dowody wpłaty należy przesłać na adres mailowy kjpreria.zawody@gmail.com  

3. Dane do przelewu: 

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Roland Kosmol 

42-674 Wilkowice, ul. Księżoleśna 1 

Nr  rachunku  24 8463 0005 2002 0022 0600 0003 

 

Z dopiskiem MŚl 2022 – nazwisko zawodnika oraz imię konia! 

 

4. Dokonane opłaty w przypadku rezygnacji lub anulowania po terminie ostatecznym 

zgłoszeń nie podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku rezygnacji lub 

anulowania przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w wysokości 100%  w 

terminie do 7 dni od dnia zakończenia zawodów. 

5. Potrzebę wystawienia faktury należy zgłosić poprzez panel www.zawodykonne.com . 
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VI. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY 

 

 

CZWARTEK 01 września 2022r. losowanie numerów startowych: 

 

• 17.00 losowanie numerów startowych dla kategorii KUCE I, KUCE II, OPEN, 

AMATORZY 

 

• 18.30 losowanie numerów startowych dla kategorii JUNIORZY MŁODSI, 

JUNIORZY, LADIES, SENIORZY 

 

Konkurs nr Kategoria Rodzaj konkursu, art.: 

PIĄTEK 02 września 2022r. – godziny rozpoczęcia startów zostaną podane przez 

Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń 

konkurs nr 1 

I półfinał Kuce I 

60cm 
zwykły art.: 238.2.1 

konkurs nr 2 

I półfinał Kuce II                          

80cm 
zwykły art.: 238.2.1 

konkurs nr 3 

I półfinał Amatorzy               

80cm  Z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 4 

I półfinał Open                                  

L 100cm zwykły art.: 238.2.1 

Konkurs nr 5 

I półfinał Juniorzy Młodsi                 

L1  105cm Z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 6 

I półfinał Juniorzy                             

P1 115cm zwykły art.: 238.2.1 

Konkurs nr 7 

I półfinał Ladies                                

P1 115cm szybkości art.: 239 

Konkurs nr 8 

I półfinał Seniorzy                                

N 120cm szybkości art.: 239 

SOBOTA 03 września 2022r. – godziny rozpoczęcia startów zostaną podane przez 

Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń 

konkurs nr 13 

II półfinał Kuce I 

65cm 
zwykły art.: 238.2.1 

konkurs nr 14 

II półfinał Kuce II                            

85cm 
zwykły art.: 238.2.1 

konkurs nr 15 

II półfinał Amatorzy                              

LL 90cm Z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 16 

II półfinał Open                                 

L1 105cm  zwykły art.: 238.2.1 

Konkurs nr 17 

II półfinał Juniorzy Młodsi                 

L1  105cm Z oceną stylu jeźdźca 

Konkurs nr 18 

II półfinał Juniorzy                               

P1 115cm zwykły art.: 238.2.1 



Konkurs nr 19 

II półfinał Ladies                                  

N 120cm zwykły art.: 238.2.1 

Konkurs nr 20 

II półfinał Seniorzy                                

N1 125cm zwykły art.: 238.2.1 

NEDZIELA 04 września 2022r. – godziny rozpoczęcia startów zostaną podane przez 

Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń 

konkurs nr 25 
FINAŁ Kuce I 

70cm 

zwykły z rozgrywką art.: 

238.2.2 

konkurs nr 26 
FINAŁ Kuce II                                 

90cm 

zwykły z rozgrywką art.: 

238.2.2 

konkurs nr 27 

FINAŁ Amatorzy 

 

I nawrót LL dokładności wg  

regulaminu OOM na 2017r. 

II nawrót L - zwykły wg  

regulaminu OOM na 2017r. 

Konkurs dwunawrotowy 

art. 273.4.3 

Konkurs nr 28 

FINAŁ  Open 

 

I nawrót P dokładności 

art.238.1.1 

II nawrót P – zwykły 

art.238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy 

art. 273.4.3 

Konkurs nr 29 

FINAŁ Juniorzy Młodsi 

 

I nawrót P dokładności wg  

regulaminu OOM na 2017r. 

II nawrót P - zwykły wg  

regulaminu OOM na 2017r. 

Konkurs dwunawrotowy 

art. 273.4.3                                    

Konkurs nr 30 

FINAŁ Juniorzy 

 

I nawrót N dokładności 

art.238.1.1 

II nawrót N1 – zwykły 

art.238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy 

art. 273.4.3 

Konkurs nr 31 
FINAŁ  Ladies 

N 120cm 

zwykły z rozgrywką                  

art.: 238.2.2 

Konkurs nr 32 

FINAŁ  Seniorzy 

 

I nawrót C dokładności 

art.238.1.1 

II nawrót C1 – zwykły 

art.238.2.1 

Konkurs dwunawrotowy 

art. 273.4.3 

1. W konkursach finałowych dwunawrotowych w II nawrocie prawo startu ma 

dziesięciu najlepszych zawodników po I nawrocie oraz ci, którzy mają wynik 

równy dziesiątemu miejscu. 

 

2.  Konie startujące w Mistrzostwach mogą równocześnie startować w konkursach 

regionalnych, o ile te odbywają się po przejazdach mistrzowskich z 

zachowaniem dziennego limitu startu. 



 

 

TABELA NAGRÓD 

 

 
KATEGORIA I II III IV V VI VII VIII PULA 

KUCE I 

 
200 zł 150 zł 100 zł Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 
450 zł 

KUCE II 

 
200 zł 150 zł 100 zł Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 
450 zł 

AMATORZY 
450 zł 250 zł 200 zł 100 zł 

Nagroda 

rzeczowa 
Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 
1000 zł 

OPEN 
600 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł 

Nagroda 

rzeczowa 
Nagroda 

rzeczowa 

Nagroda 

rzeczowa 
1 500 zł 

JUNIORZY 

MŁODSI 
900zł 700 zł 500 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł 

Nagroda 

rzeczowa 
3 000 zł 

JUNIORZY 1 100 

zł 
800 zł 600 zł 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 4 000 zł 

LADIES 1 100 

zł 
800 zł 600 zł 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł 100 zł 4 000 zł 

SENIORZY 
1 700 

zł 

1 300 

zł 

1 100              

zł 
800 zł 500 zł 300 zł 200 zł 100 zł 6 000 zł 

 

Łączna pula nagród pieniężnych  min.  20 400 zł plus nagrody rzeczowe. 

 
W każdej kategorii dla pierwszych trzech zwycięskich koni derki, dla pierwszych trzech 

zawodników medale, statuetki oraz szarfy. Flot’s dla pierwszych ośmiu par wyjeżdżających do 

dekoracji. 

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY  

 

Wymagane dokumenty zawodnika: 

1. Licencja regionalna lub ogólnopolska widoczna w systemie ARTEMOR, 

2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane 

przez: 

- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (zawodnicy powyżej 23 roku 

życia) 

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza sportowego w odniesieniu do 

dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia oraz w odniesieniu do zawodników 

pomiędzy 19 a 23 rokiem życia; 

3. - badanie przeprowadza się co 12 miesięcy, jeżeli lekarz uzna za konieczne to 

dodatkowo może przeprowadzać badanie co 6 miesięcy u zawodników do ukończenia 

16 roku życia zależy od decyzji lekarza; 

4. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych - jeździectwo) 

ważnego od dnia wystawienia licencji do min. 31.12 br. 

 

 

 



Wymagane dokumenty konia: 

1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami (w przypadku koni zagranicznych, w 

paszporcie musi być potwierdzona zmiana właściciela pieczęcią urzędową OZHK lub 

wykupiona licencja gościnna). 

2. Licencja regionalna lub ogólnopolska lub gościnna. 

3. Aktualny certyfikat wzrostu kuca. 

 

Paszport konia musi być dostarczony do biura zawodów niezwłocznie po przyjeździe na 

teren zawodów i nie później niż na godzinę przed pierwszym startem. Osoby które nie 

dostarczą przed startem paszportu konia, na którym startują nie zostaną dopuszczone 

do udziału w konkursie. 

 

Każdy koń musi posiadać numer startowy. W przypadku braku widocznego numeru 

koń nie zostanie dopuszczony do startu. 

 

 

VIII. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni, obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a). Szczepienia podstawowe: 

- pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień; 

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

pierwszego szczepienia. 

 

b). Szczepienie przypominające: 

- co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21 dniowy okres karencji) 

- żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 

przybyciem na zawody. 

 

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 

2) Zgłoszenie protestu wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 200zł 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z udziałem koni mogące 

mieć miejsce podczas zawodów. Za wyrządzone szkody odpowiada finansowo 

zawodnik lub właściciel konia.  

4) Organizator nie  ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, koni, luzaków, członków ekip oraz za wypadki, kradzieże i inne 

zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz 

podczas transportu. 

5) Organizator zaleca ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

6) Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie 

w wyznaczonych miejscach parkingowych. 

7) Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. Właściciel 

zobowiązany jest do sprzątania po swoim czworonogu i odpowiada za 

szkody wyrządzone przez zwierzę. 

8) Zakaz palenia na terenie ośrodka poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

 



 

X. PATRONAT HONOROWY 

 

Urząd Gminy Zbrosławice 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. SPONSORZY  NAGRÓD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. PARTNERZY 

 

 

 



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. 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro 

konia musi stad ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod 

treningu, starannego obrządku, kucia i transportu. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po 

zaskoczeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zaskoczeniu kariery sportowej. 

Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji. 

 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 


