
 

                                   
                                
 
 

 
 

Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu 

Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 

Stajnia Rybnica 

11-13.05.2018 

 
 1. INFORMACJE OGÓLNE: 

 1.1. Miejsce rozgrywania zawodów: Rybnica, gmina Stara Kamienica, Dolnośląskie 
 1.2. Kategoria: Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu i Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 
 1.3. Termin: Piątek, Sobota, Niedziela  -   11–13.05.2018 r.    
 1.4. Organizator: Stajnia Rybnica, Karkonoski Klub Jeździecki, 

               Agropol sp. z o.o., Rybnica 166, 58-512 Stara Kamienica 
     e-mail: kkj.jgora@gmail.com 

 1.5. Osoby oficjalne: 
Sędzia Główny: Eliza Skórczyńska, 
Sędzia PZJ: Izabela Popławska - Szostak 
Członkowie komisji sędziowskiej: Marlena Gruca-Rucińska, Janusz Lawin, 
Izabela Bek- Kaczkowska 
Szef Komisarzy Zawodów: Anna Augustyńska 
Asystent Komisarza Zawodów: Aleksandra Hładzik 
Lekarz weterynarii: Stephanie Giere, tel. 607 643 949 
Dyrektor Zawodów: Małgorzata Choma, tel. 600 883 319 
Dyrektor Biura: Mariola Popiołkowska, tel. 667 130 609 
Obsługa komputerowa: HTE marketing Jacek Ryczywolski 692 991 471 
htezawody@gmail.com 

  
 2. WARUNKI OGÓLNE: 
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku 
Jeździeckiego. 
 
 3. WARUNKI TECHNICZNE: 
 3.1. Zawody  otwarte 
 3.2. Czworobok konkursowy: 20m x 60m, podłoże piaszczyste 
 3.3. Plac treningowy: 30m x 70m, podłoże piaszczyste   

 

w czwartek 10.05.2018 r. możliwość korzystania z obu placów do godz. 20:00 
 
 4. UDZIAŁ: 
 4.1. Kluby i sekcje zarejestrowane w WZJ i PZJ, zawodnicy bez przynależności klubowej. 
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 5. WARUNKI UDZIAŁU: 
 5.1. Zawodnicy - na własny koszt, 
 5.2. Luzacy - na własny koszt, 
 5.3. Konie - koszty transportu  pokrywają  delegujący; 
 5.4. Boksy: 
Dla koni przewidywane są boksy ze słomą (trociny we własnym zakresie) w cenie 250,00 zł za całe 
zawody (boksy namiotowe) lub 350 zł za całe zawody (boksy w stajni murowanej – rezerwacja pod nr 
tel. 600 883 319) - liczba boksów ograniczona. Tylko potwierdzenie przez organizatora jest gwarancją 
rezerwacji boksu. Boksy dostępne od czwartku 10.05.2018 od godz. 09:00. Istnieje możliwość 
przyjazdu wcześniej - opłata dodatkowa za każdy dzień 50 zł. 
 5.5. Istnieje możliwość zakupu siana - 40 zł za całe zawody. 

 
 6. ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 
Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 06.05.2018 za pomocą platformy 

zgłoszeniowej HUBERTUS na stronie internetowej: https://zawodykonne.com/zawody/50/36 
Opłata organizacyjna: 

 6.1. Zawody Regionalne - 60 zł za pojedynczy konkurs. 
 6.2. Zawody Ogólnopolskie – 100 zł za pojedynczy konkurs. 
 6.3. Za zgłoszenie konia po terminie pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł 

od konia we wszystkich konkursach Zawodów Ogólnopolskich i Zawodów 
Regionalnych. 

 6.4. Opłata na program badań antydopingowych - 15 zł w Zawodach Ogólnopolskich. 
 6.5. Podłączenie koniowozu do prądu 100 zł za całe zawody. 
 6.6. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy, stawki za uszkodzenia wg wyceny 

indywidualnej. 
 6.7. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych za zgodą organizatora i 

po wpłacie 50 zł. 

  
Konieczne jest dokonanie wpłaty w wys. 300 zł i przesłanie dowodu wpłaty e-mailem na adres: 
kkj.jgora@gmail.com. Pozostałe opłaty należy dokonać przelewem na konto lub osobiście  najpóźniej 
na 1 godzinę przed startem w kasie zawodów. Zgłoszenie zostanie potwierdzone tylko po otrzymaniu 
przez organizatora potwierdzenia wpłaty. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zawodnika na zawody 
po ostatecznym terminie zgłoszeń wpłata nie będzie zwracana. 
Pary bez dokonanej opłaty za boksy i konkursy zostaną skreślone z listy startowej, zaś w przypadku 
gdyby para taka wystartowała nie zostanie ujęta w klasyfikacji sportowej. 
 
Dane do przelewu : 
 

Agropol sp z o.o., Rybnica 166, 58-512 Stara Kamienica, 
Nr konta:  75 1090 2633 0000 0001 0373 9518 

 
 7. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 
 7.1. Wymagana dokumentacja weterynaryjna dla koni: Konie muszą posiadać aktualne 
szczepienia.  
 7.2. Lekarz Weterynarii:  Stephanie Giere tel.: 607 643 949. 

 7.3. Powiatowy lekarz weterynarii wyznaczony przez PIW. 
Dokumentacja zgodna z wymaganiami Polskiego Związku Jeździeckiego. 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień: 
Szczepienie podstawowe. 

• Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień. 

• Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia. 



Szczepienie przypominające. 

• Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od drugiego szczepienia 
podstawowego; 

• Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe; 

• Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, muszą być 
przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest 
okres 21 dni przekroczenia terminu; 

• Kolejne szczepienie przypominające dla koni nie uczestniczących w zawodach, zgodnie  
z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku; 

• Konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami 
przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia 
startu w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest 
przekroczenie terminu do 21 dni; 

• Konie, które ze względów zdrowotnych mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, 
mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 
miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni; 

• Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to 
dzień wykonania szczepienia; 

• Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie 
minimum szczepienie podstawowe; 

• Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką 
lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. 

          
 1. RÓŻNE: 

8.1  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 
8.2  Obowiązkowe jest dokonanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz zaleca się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 
8.3  Listy startowe dostępne w przeddzień zawodów na www.zawodykonne.com lub na 

facebooku: www.facebook.com/StajniaRybnica 
8.4   Zawodnicy którzy nie wyjadą do dekoracji tracą prawo do zdobytych nagród. 
8.5    Możliwość rezerwacji noclegów: 

Hotel „Jan” - Wojcieszyce, tel. 75 76 93 031 
Agroturystyka „U Haneczki”, Barcinek 95, 58-512 Stara Kamienica, 
tel.: +48 692 366 956 
Agroturystyka „Słodka Gruszka”, 58-510 Kopaniec 138, tel.: +48 510 130 010 
Agroturystyka „Panorama Pod Gwiazdami”, Kopaniec 140, 58-512 Stara Kamienica, 
tel. +48 606 135 357 
Agroturystyka „Wysoki Kamień”, Kopaniec 120, 58-512 Stara Kamienica, 
tel. +48 698 842 166 
Agroturystyka „Kozia Szyja”, Kopaniec 145, 58-512 Stara Kamienica, 
tel. +48 661 544 268 
Agroturystyka „Pod Lipą”, Janice 3, 59-623 Lubomierz, tel. +48 75 78 93 631 
Agroturystyka „Dom w sadzie”, Mała Kamienica 91, 58-512 Stara Kamienica, 
tel. +48 519 780 240 

 Możliwość wyszukania noclegów za pomocą darmowej aplikacji Izery (Sklep Play). 
 
8.6 Organizator zaprasza wszystkich zawodników wraz z ekipami na „Rider’s Party” w 

piątek po zakończeniu konkursów. 
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 1. PROGRAM ZAWODÓW:   
 
Zebranie techniczne: nie przewiduje się 
Sprawdzanie dokumentów  czwartek 18:00-19:00 
Przewidywany początek konkursów piątek godz. 9.00 

 
Wszystkie programy – aktualnie obowiązujące (dostępne na stronie www.pzj.pl) 
Wszystkie konkursy rozgrywane na czworoboku 20m x 60m. 
 

Poziomy 

trudności 
Nr Dzień 1 Nr Dzień 2 Nr Dzień 3 Rodzaj 

Poziom L 1 L1 10 L2 19 L3 ZR 

Poziom P 2 P1 11 P2 20 P4 ZR 

Poziom D 3 D1 12 D2 21 D3 ZO i ZR 

Poziom N 4 N4 13 N5 22 N6 ZO i ZR 

Poziom C 5 C2 14 C3 23 C4 ZO i ZR 

Poziom CC 

młodzieżowy 
6 CC1 15 CC2 24 CC6 ZO 

Poziom: 

Mała Runda 
7 CC4 16 CC5 25 CC7 ZO 

Poziom: 

CS U25 
8 CS1A 17 CS1 26 CS3 ZO 

Poziom: 

Duża Runda 
9 CS1 18 CS2 27 CS5 ZO 

 
 
Konkursami kwalifikacyjnymi do programów dowolnych są konkursy rozgrywane drugiego dnia,  
w których należy uzyskać minimum 60 %. Pary, które nie osiągną poziomu 60 %, mogą wystartować  
w programach pocieszenia (z pierwszego dnia) – nie dotyczy Zawodów Regionalnych. 
 
UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z listami startowymi, gdyż zawody nie muszą odbywać się wg 
kolejności konkursów zgodnej z numeracją podaną w propozycjach !!! Zmianie może również ulec 
godzina rozpoczęcia konkursów. 

    
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.  
 

 2. NAGRODY - Planowana wysokość nagród pieniężnych oraz nagrody rzeczowe za konkursy: 
 
KONKURSY ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH poziom D, N i CS U25 ORAZ WSZYSTKIE KONKURSY 
REGIONALNE: nagrody rzeczowe i floot's 
KONKURS nr 8 - C1 ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE: nagrody rzeczowe i floot's 
KONKURS nr 20 - C2 ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE: I MIEJSCE: 200 ZŁ, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE: 
100 ZŁ; 
KONKURS nr 29 - C4 ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE: I MIEJSCE: 200 zł, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE:  
100 ZŁ 
KONKURS nr 9 - CC1: nagrody rzeczowe i floot's 
KONKURS nr 21 - CC2: I MIEJSCE: 200 ZŁ, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE: 100 ZŁ 

http://www.pzj.pl/


KONKURS nr 30 - CC6: I MIEJSCE: 200 zł, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE: 100 ZŁ 
KONKURS nr 10 - CC4: nagrody rzeczowe i floot's 
KONKURS nr 22 - CC5: I MIEJSCE: 200 ZŁ, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE: 100 ZŁ 
KONKURS nr 31 - CC7: I MIEJSCE: 200 zł, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE: 100 ZŁ 
KONKURS nr 12 - CS1: nagrody rzeczowe i floot's 
KONKURS nr 24 - CS2: I MIEJSCE: 200 ZŁ, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE:100 ZŁ 
KONKURS nr 33 - CS5: I MIEJSCE: 200 ZŁ, II MIEJSCE: 150 ZŁ, III MIEJSCE:100 ZŁ 
ŁĄCZNA PULA NAGRÓD FINANSOWYCH 3.600 ZŁ 
 
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w całości jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie 
wyniesie 8. W przypadku startu 1-4 koni w konkursie zastanie wypłacona tylko I-sza nagroda, 5-7 koni 
w konkursie: I-sza i II-ga nagroda, 8 i więcej koni w konkursie: I-sza, II-ga i III-cia nagroda pieniężna. 
Takie same zasady obowiązują przy rozdziale nagród rzeczowych. 
 
Kodeks postępowania z koniem 
 
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie 
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego 
Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia 
musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu 
ani celom 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 medycznej. 
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 staranną 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.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 
 
 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ w trybie warunkowym – 16/04/2018 


