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I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 
 

Miejsce:  BECKER SPORT EQUESTRIAN CENTER  

Data: od: 16.09.2022 do: 18.09.2022  

Halowe: 
 

 
 

Otwarte: x 

RANGA ZAWODÓW: 
   

KATEGORIA WIEKOWA: 

Mistrzostwa Polski  ☐  S ☐ 

Halowy Puchar Polski  ☐  MJ x 

CSN  ☐  J x 

ZO - 1*  ☐  JM x 

ZO - 2*  ☐  Mł x 

ZO - 3*  ☐    

ZO DiM 1* 
 

 
X 

   

 

II. OGÓLNE WARUNKI 

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ 
(OBOWIĄZUJĄCYMI W DNIACH ROZGRYWANIA ZAWODÓW) 

 
1. Przepisy Ogólne PZJ Wyd. 2021 

2. Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody Wyd. 2022 

3. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w skokach przez przeszkody Wyd. 2022 

4. Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni Wyd. 2021 

5. Przepisy o osobach oficjalnych Wyd. i akt. 2020 

6. Regulamin rozgrywania krajowych zawodów dzieci i młodzieży Wyd. 2022 

 

7. 
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce 

w związku z COVID-19 

Obowiązują od 

28.03.2022 
 

Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: 2022-09-01 
 

Komisja Sportu DiM: Biuro PZJ: 

Marta Stołowska-Lubońska Konrad Rychlik 

 
 

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu: 
 

rew. 1 Data Imię i nazwisko wprowadzającego 

rew. 2 Data Imię i Nazwisko wprowadzającego 
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III. ORGANIZATOR 
 
 

1. Nazwa: BECKER SPORT EQUESTRIAN CENTER 

2. Adres: 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2a 
wjazd od ul. Długa GPS: 52.01809, 20.69824 

3. Telefon: 515 494 165 

4. E-mail: show@becker-sport.pl 

5. Strona www: www.becker-sport.pl 

6. Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego: 

 

 Monika Becker, 600 747 544, mb@becker-sport.pl 

7. Dyrektor zawodów: Uwe Becker 

8. Biuro zawodów: Pamela Wolska, 515 494 165, show@becker-sport.pl 

9. Szef stajni: 515 494 165 

10. Obsługa medyczna: Remedium Pogotowie Ratunkowe 

 

11. 
 

Inne informacje o organizatorze: 
 
Wskazówki dojazdu: 

 
Becker Sport Equestrian Center 

 
Ul. Magnolii 2a, Kaleń-Towarzystwo 96-321 – wjazd od ul. Długa 

 
GPS: 52.018081330486545, 20.697675640945246 

 

mailto:show@becker-sport.pl
http://www.becker-sport.pl/
mailto:mb@becker-sport.pl
mailto:show@becker-sport.pl


PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B) 

PZJPROPOZYCJE – B (2019 v. 1.0 – obowiązuje od 01.01.2019) Strona 2 z 8 

 

 



PZJPROPOZYCJE – B (2019 v. 1.0 – obowiązuje od 01.01.2019) Strona 2 z 8 

 

 

 

 
 
 

IV. OSOBY OFICJALNE  

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B) 

 

 Funkcja: Imię i Nazwisko: Licencja: tel.: Adres e-mai: 

1. Przewodniczący Komisji 
Sędziowskiej: 

Krzysztof Tomaszewski B1 602750433 krz.tomasz-equita@wp.pl 

2. Sędzia PZJ: Anetta Orlicka B1 601083455 anetta.orlicka@roche.com 

3. 
Członek Komisji Sędziowskiej: Elżbieta Wnuk-Pawlak B2 697565175 elzbieta.wnuk@up.lublin.pl 

4. 
Członek Komisji Sędziowskiej: Tomasz Kotkowski B2 698953064 tomkot93@gazeta.pl 

5. 
Sędzia stylu jeźdźca: Krzysztof Tomaszewski 

5. 
Gospodarz Toru: Łukasz Akszak-Okińczyc LGT1 509393431 lukaszao@wp.pl 

6. Asystent Gospodarza Toru: Sebastian Mołga LGT 604372523 sebastian-m112@wp.pl 

7. 
Szef komisarzy: Lidia Chomentowska B1 / K1 609190733 lidia.chomentowska@gmail.com 

8. Komisarz: Magdalena Wojda B2 / K1 601356731 magdawojda@op.pl 

9. 
Lekarz weterynarii Aleksandra Naleszkiewicz 

 
661131166 aleksandra.naleszkiewicz@gmail.com 

10. 
Kowal: Michał Kowicki  

 
515494165 

 

11. 
Spiker: Rotacja sędziów 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sebastian-m112@wp.pl
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V. WARUNKI TECHNICZNE 
 
 

1. Plac  konkursowy: 100x65m, podłoże – piasek kwarcowy z flizeliną 

2. 
Rozprężalnia: 

40x65m, podłoże – piasek kwarcowy z flizeliną 

3. 
Otwarcie stajni: 15.09.2022, od godz. 12:00 

4. 
Zamknięcie stajni: Godzinę po zakończeniu ostatniego konkursu. 

5. 
 

Kontrola dokumentów: 
Lista braków zostanie umieszczona na stronie zawodykonne.com. Brakujące 
dokumenty należy przesłać na podany adres. 
agloskowska@gmail.com 

6. 
Przegląd weterynaryjny: nie przewiduje się 

7. 
Kłódki bezpiecznikowe: Aklav 

8. 
System pomiaru czasu: Slandi 

 
 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 
 
 

1. Zgłoszenia: zawodykonne.com 

2. 
Termin zgłoszeń wstępnych: 14.09.2022 

3. 
Termin zgłoszeń ostatecznych: 14.09.2022 

4. 
Maksymalna Ilość koni: 

max. 190 razem z ZR, przy większej ilości zgłoszeń zawody ZR zostaną 
rozegrane jako 4 dniowe 

5. Informacje dotyczące zgłoszeń:  

 ● Zgłoszenie musi zawierać ́aktualne dane dotyczące grupy zawodnika i konia zgodne ze stanem 

faktycznym oraz bazą i zestawieniem PZJ. 

● Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty. 

● Zgłoszenia będą akceptowane po dokonaniu opłat przelewem na konto. 

● Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają zawodnicy rezerwujący boksy. 

● Zapisy do konkursów piątkowych należy zaznaczyć przy zgłaszaniu na www.zawodykonne.com 

● W czwartek w godzinach 19-20 istnieje możliwość korekty zgłoszeń piątkowych. 

● Zapisów na kolejne dni należy dokonać najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniego konkursu 

dnia poprzedzającego. 

● W ostatni dzień zawodów każdy koń́ ma prawo startu tylko jeden raz. 

● Przy zapisach do niedzielnych konkursów handicapowych należy podać wysokość startu. 

● Zmiany na opublikowanych listach startowych w biurze zawodów po akceptacji SG 

● Wszystkich skreśleń z listy startowej należy dokonywać na minimum 30 minut przed rozpoczęciem 

konkursu. 

mailto:agloskowska@gmail.com
http://www.zawodykonne.com/
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6. Kryteria przyjmowania zgłoszeń:  
 

a. Decyduje kolejność TERMINOWYCH zgłoszeń wraz z dołączonym dowodem wpłaty (zgłoszenie 
jest ważne dopiero po dokonaniu przedpłaty). Konie z rezerwacją boksów mają pierwszeństwo w 
zgłoszeniach oraz zawodnicy startujący w zawodach ogólnopolskich. 

 
b. W przypadku wolnych miejsc Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia zawodników po 

terminie. 
c. Organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia wybranych zawodników i koni poza kolejnością 

zgłoszeń. 
 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE 

1. Opłaty: 

 
Rodzaj opłaty: Koszt (PLN): 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) - ZO DiM za konia 

korzystającego z boksu 
615 zł 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) – ZO DiM za konia nie 

korzystającego z boksu 
380 zł 

Opłata organizacyjna – za konia korzystającego z boksu startującego w konkursach 
zabawowych 400 zł 

Opłata organizacyjna - za konia nie korzystającego z boksu startującego w konkursach 
zabawowych 250 zł 

Dopłata za dodatkowy dzień pobytu konia 100 zł 

Siano (kostka) 25 zł 

Słoma (kostka) 20 zł 

Trociny 80 zł 

Podłączenie samochodu do prądu (czw-ndz) Ilość Ograniczona – należy zaznaczyć  to 

przy zgłoszeniu! W przypadku podłączenia do prądu bez zgłoszenia, organizator 

pobierze opłatę w podwójnej wysokości. Obowiązkowo w dniu przyjazdu przed 

podłączeniem, należy zgłosić się do biura zawodów! 

 
220 zł 

Każdy dodatkowy dzień 
70 zł 

Jednorazowa licencja gościnna konia 70 zł 

Jednorazowa licencja ogólnopolska konia 70 zł 

Pierwsza ściółka w cenie, w przypadku zamówienia trocin, należy to zaznaczyć przy 

zgłoszeniu. Opłata za trociny 160 zł. 

słoma 

● Biuro zawodów czynne: 15.09.2022r od godz.15:00, 16-18.09.2022r w godzinach trwania 

konkursów, maksymalnie do godz. 20:00 

● UWAGA! Paszporty koni będą zbierane przy wjeździe, prosimy o ich przygotowanie. 
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Dane do faktury bardzo prosimy przesyłać na adres: show@becker-sport.pl lub 

zaznaczyć to w zgłoszeniu. 

 

 
 

2. Sposób i warunki płatności: 
Uchwała nr U/3325 /10/E/2021 z dnia 12. 10. 2021 r: 
„Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych wraz ze zgłoszeniem 
dokonują na rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach 
zawodów. Osoby, które wycofają konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymują od 
organizatora zwrot dokonanych wpłat w pełnej wysokości. Osoby, które wycofają konia po terminie 
zgłoszeń ostatecznych lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot 50 % wszystkich kosztów 
wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat dopingowych, jeżeli były pobrane. Jeżeli na 
miejsce wycofanego konia po terminie zgłoszeń ostatecznych osoba zgłaszająca zgłosi innego konia, 
organizator zawodów ma obowiązek przyjęcia go na zawody bez żadnych dodatkowych opłat.”  
W przypadku zwrotów całości lub części wpłat bardzo prosimy o przesyłanie danych do zwrotu wraz z nr 
konta na adres: show@becker-sport.pl 
Otwarty panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com po terminie ostatecznym nie jest równoznaczny ze 
zmianą terminu ostatecznego. 
Zapisy do konkursów rozgrywanych w pierwszy dzień zawodów dokonywane są przy zgłoszeniu na 
www.zawodykonne.com. Na kolejne dni zapisów można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego 
konkursu dnia poprzedniego. Wszystkie zgłoszenia do konkursów przyjmowane będą WYŁĄCZNIE poprzez 
panel zawodykonne.com. Przy biurze zawodów będzie dostępna lista, na której będzie można dokonać 
zgłoszeń na dzień następny. 
Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora nie będą przyjmowani na zawody i są zobowiązani 
do ich uregulowania przed przyjęciem zgłoszenia. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie 
transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od 
innych zdarzeń losowych. Zwroty dokonywane będą do 14 dni roboczych po zakończeniu zawodów. 
 
 

 

                        Przelewów należy dokonywać na poniższe konto wraz z wysłaniem potwierdzenia płatności na adres  
                                                                                               show@becker-sport.pl  
 
                                                firma ABC International Sp zoo nr konta: 6415 0011 9712 11900 55163 0000 
 
                                                 Koniecznie z dopiskiem: ZO-DIM_imię i nazwisko zawodnika_nazwa koni  
 

Opłata musi zawierać opłatę organizacyjną, za boks oraz opłatę na fundusz badań antydopingowych (opłata 
antydopingowa nie dotyczy konkursów zabawowych) 

                                               W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt show@becker-sport.pl  
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:show@becker-sport.pl
mailto:show@becker-sport.pl
http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/
mailto:show@becker-sport.pl
mailto:show@becker-sport.pl
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● Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć 

miejsce podczas zawodów i transportu. 
● Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów i zamknięcia zgłoszeń przed 

terminem. 
● Koniowozy i auta z trailerami należy parkować TYLKO w miejscach do tego wyznaczonych. 
● Dodatkowe informacje będą publikowane na bieżąco na stronie zawodykonne.com 

● Dostępność aren w czwartek: Arena konkursowa w godz. 13-17, rozprężalnia w godz. 15-19 

● Na całym terenie zawodów psy muszą być trzymane na smyczy. Za psy luzem, organizator może nakładać 
karę w wysokości 500 zł 

● Zawody rozgrywane będą zgodnie z bieżącymi wytycznymi sanitarnymi dot. pandemii Covid-19. Wszyscy 
uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi i ich przestrzegania. 

● W tym samym terminie odbędą się również zawodów regionalne. Warunki uczestnictwa w tych 
konkursach zostaną uregulowane osobnymi propozycjami. 

● Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 300 PLN 

 
 

3. Dodatkowe informacje organizatora: 
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VIII. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY 

1. Program zawodów: 

 
Piątek 8:00 Sobota 08:00 

Nr Konkurs Wys. 
Nagrody finansowe lub rzeczowe o 
wartości: Nr Konkurs Wys. 

Nagrody finansowe lub rzeczowe o 
wartości: 

1 Dokładności 238.1.1 50 cm - 16 DK dokładności 238.1.1 LL (90cm) - 

2 Dokładności 238.1.1 60 cm - 17 DK dokładności 238.1.1 L (100cm) - 

3 Dokładności 238.1.1 70 cm - 18 DK zwykły 238.2.1 P (110cm) I – 250, II – 200, III - 150 

4 Dwufazowy 274.1.5.3 80 cm I – 150, II – 100, III - 50 19 DK zwykły 238.2.1 N (120cm) I – 250, II – 200, III - 150 

5 Dwufazowy 274.1.5.3 90 cm I – 150, II – 100, III - 50 20 DK zwykły 238.2.1 C (130cm) I – 250, II – 200, III - 150 

6 Dwufazowy 274.1.5.3 100cm I – 150, II – 100, III - 50 21 Zabawowy dokładności Do 50 cm - 

7 Dwufazowy 274.1.5.3 110cm I – 150, II – 100, III - 50 22 Z oceną stylu jeźdźca 50 cm - 

8 Dwufazowy 274.1.5.3 120cm I – 150, II – 100, III - 50 23 Z oceną stylu jeźdźca 60 cm - 

9 Dwufazowy 274.1.5.3 130 cm I – 150, II – 100, III - 50 24 Z oceną stylu jeźdźca 70 cm - 

10 Zabawowy dokładności Do 50 cm  25 Z oceną stylu jeźdźca 80 cm - 

11 DK z oceną stylu jeźdźca LL (90cm) - 26 Z oceną stylu jeźdźca 90 cm - 

12 DK z oceną stylu jeźdźca L (100cm) - 27 Z oceną stylu jeźdźca 100cm - 

13 DK z oceną stylu jeźdźca P (110cm) - 28 Z oceną stylu jeźdźca 110cm - 

14 DK z oceną stylu jeźdźca N (120cm) - 29 Z oceną stylu jeźdźca 120cm - 

15 DK z oceną stylu jeźdźca C (130cm) - 30 Z oceną stylu jeźdźca 130 cm - 

   --    - 
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Niedziela 08:00 Nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości: 

Nr Konkurs Wys. miejsce I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce VII miejsce VIII 

 
33 

finał A0, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
50 cm 

200 150 100 100 50 50 50 50 

 
34 

finał A1, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
70 cm 

200 150 100 100 50 50 50 50 

 
35 

finał A2, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
85 cm 

200 150 100 100 50 50 50 50 

 
36 

finał C,  
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
95 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

 
37 

finał D' bis,  
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
105 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

 
38 

GP gr D i E 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
120 cm 

350 300 200 150 100 - - - 

 
39 

finał Młodzik DK i JM, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
110/115 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

 
40 

GP Dzieci, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
125 cm 

350 300 200 150 100 - - - 

 
41 

Finał R Juniorskiej i Młodzieżowej, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 

 
130/135 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

 

42 
Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 kuce  

50/60/70 cm 
120 80 50 - - - - - 

 

43 
Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 kuce 80/90/100/110 

cm 
120 80 50 - - - - - 

 
44 

Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 duże 
konie 

90/100/110/120 
cm 

120 80 50 - - - - - 

Pula Nagród: 12000 zł 
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Pokoje na miejscu – rezerwacja tel 600747544 – ilość ograniczona 
 
Hotel Pallatium, czas dojazdu ok 10 min Huta Żabiowolska ul. Przy Trasie 6 96-321 Żabia Wola tel. (046) 
857 89 18 www.palatium.pl 
Na hasło zawody Becker Sport zniżka 10%!!! 

 
Zagroda Ojrzanów, czas dojazdu ok 15 min Ojrzanów, Nowiny 2, 96-321 Żabia Wola tel 604 419 557 
www.zagroda-ojrzanow.pl 
Pałac Ojrzanów, czas dojazdu ok 10 min, Ojrzanów 96-321, ul. Tarczyńska 1 tel 608 275 448, www.palac- 
ojrzanow.pl 

 

2. Nagrody: Zgodnie z Regulaminem DiM 2021 

3. 
Flots: Dla 25% par z każdego konkursu 

4. 
Puchary: Za pierwsze trzy miejsca w każdym konkursie 

 
5. 

 
Dekoracje: 

 

6 najlepszych par 
W konkursach dokładności dekoracje nie odbędą się, flot do odbioru u 
komisarzy 

 WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH: 
W niedzielę każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz 

Zasady kwalifikacji do Grand Prix i konkursów finałowych wg Regulaminu Dzieci i Młodzieży 

 
IX. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

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. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 

 
 

 

XI. 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 dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być 
zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom 
komercyjnym.  
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.  

http://www.palatium.pl/
http://www.zagroda-ojrzanow.pl/
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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. 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.  

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.  


