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PROPOZYCJE 

Nazwa zawodów 

MISTRZOSTWA POLSKI W PARAUJEŻDŻENIU 
24-26 WRZEŚNIA 2021 

Kategoria:  

Seniorzy X Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy X Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Zakrzów 

DATA:  24-26.09.2021 

HALOWE: x OTWARTE:  

ORGANIZATOR: Ludowy Klub Jeździecki Lewada 

ADRES:  ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów 

TELEFON: 774875417 

EMAIL:  lewada@kjlewada.pl  

STRONA WWW: www.kjlewada.pl  

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Andrzej Sałacki 

DYREKTOR ZAWODÓW: Daniel Karpiński daniel@kjlewada.pl  Tel. 774875417 

BIURO ZAWODÓW: Dorota Karpińska lewada@kjlewada.pl  Tel. 602179542  

SZEF STAJNI:  Oliwia Sobel  Tel. 791627673 

III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, 

Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 

Sędzia główny Łukasz Dziarmaga 1 / S003134 tel.505087380 
lukasz.dziarmaga@gmail.com  

Delegat PZJ / OZJ Izabela Popławska-Szostak 1 / S002091 tel. 534700098 

Sędzia Ewa Zaręba 1 / S001395 tel. 604456272 

Szef komisarzy Tadeusz Wajs 3 / S003993 wajsik12@poczta.fm 
tel. 604352362 

Komisarz Barbara Maj 3 / S009509 tel. 608527713 

Lekarz weterynarii 
zawodów 

Aleksandra Matusz-Łukawska  a.matusz.lukawska@gmail.com   
tel. 697515729 

Podkuwacz Alfred Glomb  tel. 697829596 

Obsługa medyczna CRS Ankar   tel. 881250033 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  30x70 m, piasek kwarcowy i geowłóknina 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  22x54 m, piasek kwarcowy i geowłóknina 

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):  min 3x3,5m, 64 sztuki 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): zależnie od potrzeb 

- Parking dla koniowozów:   x   

- Parking dla publiczności:   x 

- Catering na miejscu zawodów:  x 

- Toalety na miejscu zawodów:   x 

- Prysznice na miejscu zawodów:   

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów: x 

- Hotele: 

Hotel GOSIR - tel. +48 77 887 30 20 (na terenie zawodów) 

Zajazd Tibo - tel. +48 77 4829122 (3 km od miejsca zawodów) 

Hotel FLORRES** - tel. +48 77 4874040; (11 km od miejsca zawodów) 

Restauracja Dworek - tel. +48 32 4105130 (12 km od miejsca zawodów) 

Hotel ADA - tel. +48 77 4722121 (12 km od miejsca zawodów) 

Hotel COURT*** - tel. +48 77 4837000 (22 km od miejsca zawodów) 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie 23:00. 

 Dzień Data Godzina 

Otwarcie stajni czwartek 23.09.2021 12:00 

Otwarcie czworoboku 
treningowego 

czwartek  23.09.2021 12:30 

Przegląd koni czwartek 23.09.2021 18:00 

Re-inspekcja piątek 24.09.2021 Godzinę przed 
rozpoczęciem startów 

Odprawa techniczna czwartek 23.09.2021 19:00 

Deklaracja startów czwartek 23.09.2021 19:00 

Losowanie kolejności 
startów 

czwartek 23.09.2021 19:00 

Sprawdzanie muzyki 
do programów 
dowolnych 

Sobota 25.09.2021 Pół godziny po 
ostatnim konkursie 

 

Numer 
konkursu 

Ranga Konkursy – należy dodać wiersz dla 
każdego konkursu 

Dzień Data Godzina 

PA-01 MPJ Konkurs Novice B Poziomy I, II, III, IV, V - 
pierwszy półfinał MP juniorów 

Piątek 25.09.2021 15:00 

PA-02 MPS Konkurs Drużynowy Poziomy I, II, III, IV, V 
- pierwszy półfinał MP seniorów 

Piątek 25.09.2021 Kolejno 

PA-03 MPJ Konkurs Novice B Poziomy I, II, III, IV, V – 
drugi półfinał MP juniorów 

Sobota 25.09.2021 09:00 

PA-04 MPS Konkurs Mistrzowski Poziomy I, II, III, IV, 
V - drugi półfinał MP seniorów 

Sobota 25.09.2021 Kolejno 
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PA-05 MPJ Konkurs dowolny z muzyką Poziomy I, II, 
III, IV, V - finał MP juniorów 

Niedziela 25.09.2021 09:00 

PA-06 MPS Konkurs dowolny z muzyką Poziomy I, II, 
III, IV, V - finał MP seniorów 

Niedziela 25.09.2021 Kolejno 

 

Klasyfikacja Mistrzostw Polski prowadzona jest dla wszystkich poziomów łącznie. O klasyfikacji końcowej 

Mistrzostw Polski decyduje łączny wynik ze wszystkich trzech konkursów.  

Na zawodach obowiązują aktualne Wytyczne w Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich 
w Polsce w Związku z Covid – 19 z dnia rozpoczęcia zawodów.  Zawody rozegrane zostaną bez udziału 
publiczności. Na każdego startującego zawodnika na teren zawodów zostanie wpuszczony tylko: jeden 
luzak, jeden opiekun i jeden trener (w przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo jeden 
opiekun prawny). 
 
Na zawodach obowiązują wersje programów dostępnych na → pzj.pl → sport → konkurencje 
jeździeckie → parajeździectwo → dokumenty do pobrania → programy  
 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
Obsługa komputerowa zawodów: LKJ Lewada, Tel. 774875417 
Termin zgłoszeń :   21.09.2021 
Forma zgłoszeń :   https://zawodykonne.com    
Stajnie będą gotowe od 23.09.2021 r. od godziny 12:00, możliwość wcześniejszego przyjazdu należy 
uzgodnić z organizatorem – dodatkowy dzień pobytu 50 zł. Konieczne żłoby do paszy, pasza własna. 
 

VII.  OPŁATY 

Prosimy o dokonanie całości wpłat przelewem: wpisowe +opłata antydopingowa +  boks.  

Zgłoszenia będą akceptowane po uregulowaniu płatności. Prosimy o dokładny opis opłat przelewem: 

Ludowy Klub Jeździecki lewada, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów 

Nr konta: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576 

Tytuł przelewu: MP-PA 24-26.09.2021, nazwisko zawodnika, imię konia  

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, o chęci otrzymania faktury VAT, proszę poinformować 

przed dokonaniem przelewu, przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki podczas dodawania zgłoszenia na 

panelu: zawodykonne.com - gdzie należy także podać dane do faktury. W przeciwnym razie wystawienie 

faktury nie będzie możliwe. 

Wpisowe:    220 zł  

Opłata antydopingowa:                             15 zł od konia 

Boks:                                             350 zł za boks ze słomą za całe zawody. Trociny 60 zł balik 

Podłączenie do prądu:                             100 zł za całe zawody 

Trociny:     60zł za balot  

Słoma:     20zł kostka 

Siano:     25zł kostka 

Zwrot opłat za wycofanie z zawodów: 

Wycofanie się do 21.09.2021 – zwrot całości opłat 

Wycofanie się po 21.09.2021 – opłaty nie będą zwracane 

Regulacje związane z płatnościami zgodne z uchwałą Zarządu PZJ → https://pzj.pl/wp-

content/uploads/2021/04/U-3115-1-E-2021.pdf 

https://zawodykonne.com/
https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/04/U-3115-1-E-2021.pdf
https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/04/U-3115-1-E-2021.pdf
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VIII. NAGRODY 

Puchary i medale dla trzech najlepszych par w kategorii seniorów i juniorów Mistrzostw Polski.  

Floot’s dla wszystkich koni biorących udział w Mistrzostwach. 

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE  
 

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 

1 Powiatowy lekarz wet. Marzena Gambal 774821561 

2 Lekarz wet. zawodów Aleksandra Matusz-Łukawka 697515729 

 

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. 
 

X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 

transportu.  

II. 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. 

III. Udział w zawodach nie może 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.  

IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

Propozycje zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki w dniu: 24.08.2021 

 

Komisja ujeżdżenia PZJ: Kolegium Sędziów PZJ: Biuro PZJ: 

Monika Słowik – 24.08.2021 Katarzyna Widalska – 24.08.2021 Łukasz Pogorzelski – 24.08.2021 

 


