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INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Ranga zawodów MPJ, MPDz, ZO-E, ZR-E  

2. Miejsce 

zawodów 

Ośrodek Jeździecki 

 ul. Anieli Krzywoń 1 

41-922 Radzionków 

+48 515 606 189 

 

biuro@cichondressage.pl 

3. Termin 

zawodów 

25-27.11.2022  

4. Organizator 

zawodów 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki 

„LIDER”, ul. Anieli Krzywoń 1, Radzionków 41-922 NIP  

627 238 96 99    , REGON 276815053 

Tel. 515606189 

Email: 

biuro@cichondressage.pl 

5. Komitet 

organizacyjny 

Przewodniczący KO:  Mateusz Cichoń 

Dyrektor zawodów:  Patrycja Marcinkowska                            

Biuro zawodów: Klaudia Wężowska                             

Tel.  515 606 189 

  

6. Skład 

sędziowski 
Sędzia główny: Elżbieta Dolińska (kl. 1) MP/ZO/ZR (A, B) 

Członkowie: Dalibor Blazek (CZE-sędzia FEI) 

                                                                 MP/ZO/ZR (A, B) 

  Agnieszka Janik (kl. 1)   MP 

                         Diana Stefanowska (kl. 2)  

                                                                MP/ZO/ZR (A, B, C) 

                         Klaudia Pszczoła (kl. 3) konkursy ZR (C, D) 

                         Joanna Sikorska (kl. 3)   konkursy ZR (C, D) 

Tel. 606 430 739 

7. Osoby oficjalne  Sędzia PZJ/WZJ: Diana Stefanowska 

Szef Komisarzy:           

Komisarz:               

Delegat Weterynaryjny: Waldemar Kalinowski 

Lekarz weterynarii:  Piotr Ścigała  

 

Tel.  

 

Tel. 509 362 646 

Tel. 601 491 106 

8. sekretarze (MP) Joanna Sikorska              

Klaudia Pszczoła                  

 

9. szef stajni  Łukasz Kowalski Tel. 515 606 189 

10. kowal    

11. Obsługa 

medyczna 

 Safety Service  

12. obsługa 

komputerowa 

 Equita  

MP, PP, ZO i ZR zostaną rozegrane zgodne z obowiązującymi przepisami PZJ: 

• Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego 

• Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

• Regulaminem Dyscypliny Woltyżerka Polskiego Związku Jeździeckiego 

• Przepisami Weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 
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WARUNKI TECHNICZNE 

 data godzina 

Otwarcie stajni 25.11.2022 11:00 

Przegląd koni (MP, ZO, ZR) 25.11.2022 15:00 

Oficjalne treningi 25.11.2022 17:00 – 21:00 

Odprawa techniczna: 25.11.2022 20:00 

Rozpoczęcie zawodów 26.11.2022  10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 

26.11.2022 

1O 

2O 

Konk. ind. Ai1* (≥16 lat) – dziewcząt 

Konk. ind. Bi1* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

I runda: program obowiązkowy 

 

I runda: program obowiązkowy 

3O Konk. ind. Bi2* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

 

I runda: program obowiązkowy 

1J Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi2*) MP-Juniorów 

I runda: program obowiązkowy 

2J Konk. indywidualny – chłopców (Bi2*) MP-Juniorów 

I runda: program obowiązkowy 

1Dz Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi1*) MP-Dzieci 

I runda: program obowiązkowy 

2Dz Konk. indywidualny - chłopców (Bi1*) MP-Dzieci 

I runda: program obowiązkowy 

4O Konk. par Ap1* (≥16 lat) I runda: program obowiązkowy 

6O Konk. par Bp1* (7-18 lat) I runda: program obowiązkowy 

PRZERWA  

1R Konkurs zespołowy Dz Program obowiązkowy i dowolny 

4R Konkurs par Dp Program obowiązkowy i dowolny 

7R Konkurs indywidualny Di (7-13 lat) Program obowiązkowy i dowolny 

8R Konkurs indywidualny Di (14-18 lat) Program obowiązkowy i dowolny 

1O 

2O 

Konk. ind. Ai1* (≥16 lat) – dziewcząt 

Konk. ind. Bi1* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

I runda: program dowolny 

 

I runda: program dowolny 

3O Konk. ind. Bi2* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

I runda: program dowolny 

1J Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi2*) MP-Juniorów 

I runda: program dowolny 

2J Konk. indywidualny – chłopców (Bi2*) MP-Juniorów 

I runda: program dowolny 

1Dz Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi1*) MP-Dzieci 

I runda: program dowolny 
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2Dz Konk. indywidualny - chłopców (Bi1*) MP-Dzieci 

I runda: program dowolny 

5O Konkurs par Ap2* (≥16 lat) I runda: program dowolny 

7O Konkurs par Bp2* (7-18 lat) I runda: program dowolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela, 

27.11.2022 

2R Konkurs zespołowy Cz1* Program obowiązkowy i dowolny 

3R Konkurs zespołowy Cz2* Program obowiązkowy i dowolny 

5R Konkurs par Cp1* Program obowiązkowy i dowolny 

6R Konkurs par Cp2* Program obowiązkowy i dowolny 

9R Konkurs indywidualny Ci1* Program obowiązkowy i dowolny 

10R Konkurs indywidualny Ci2* Program obowiązkowy i dowolny 

1O 

2O 

Konk. ind. Ai1* (≥16 lat) – dziewcząt 

Konk. ind. Bi1* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

II runda: program dowolny 

 

II runda: program dowolny 

3O Konk. ind. Bi2* (7-13 lat/14-18 lat) – 

dziewcząt i chłopców 

II runda: program dowolny 

4O Konk. par Ap1* (≥16 lat) II runda: program dowolny 

6O Konk. par Bp1* (7-18 lat) II runda: program dowolny 

5O Konkurs par Ap2* (≥16 lat) II runda: program dowolny 

7O Konkurs par Bp2* (7-18 lat) II runda: program dowolny 

PRZERWA 

1J Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi2*) MP-Juniorów 

runda finałowa: program dowolny 

2J Konk. indywidualny – chłopców (Bi2*) MP-Juniorów 

runda finałowa: program dowolny 

1Dz Konk. indywidualny – dziewcząt (Bi1*) MP-Dzieci 

runda finałowa: program dowolny 

2Dz Konk. indywidualny – chłopców (Bi1*) MP-Dzieci 

runda finałowa: program dowolny 

DEKORACJA MP/ZO/ZR ok. 16:00 

 

Zawody na krytej ujeżdżalni 

Plac konkursowy: 

wymiary:  20m x 25m 

podłoże:  piasek + flizelina 

Rozprężalnia: 

wymiary:    20m x 25m 

podłoże:  piasek + flizelina 

 

W dniu 25.11.2022 hala do treningów oficjalnych dostępna w godzinach 17:00 - 20:00 (obowiązuje 

lista startowa).  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnictwo Uczestnictwo: 

Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p. 1-2 Przepisów Ogólnych 

PZJ oraz Rozdział III Regulaminu Konkurencji Woltyżerka. 

W przypadku dużej ilości, zgłoszeń Organizator zastrzega 

sobie prawo do ograniczenia zgłoszeń. 

2. Termin zgłoszeń ostatecznych 11.11.2022 

3. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem 

na adres: yoris@yoris.pl 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu w 

pliku excel udostępnionym przez organizatora. 

 

Zgłoszenia muszą zawierać:  

1. Wypełniony „Formularz zgłoszeń” w pliku excel (załącznik „Formularz zgłoszeń” dostępny 

stronie www.cichonstallions.pl/do-pobrania)  

2. Zgoda rodzica, zaświadczenie od lekarza, Ubezpieczenie NNW  

lub Zaświadczenie z numerem polisy ubezpieczenia NNW (do okazania w biurze zawodów) 
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WARUNKI FINANSOWE 

1. Opłata organizacyjna zawodnika: Wpisowe:  180 zł 

Startowe:   

ZO/ZR – konkurs zespołowy - 300 zł (od zespołu/konkurs) 

            -  konkurs par - 120 zł (od pary/konkurs) 

           -  konkurs indywidualny - 80 zł (od zawodnika/konkurs); 

MP/PP – konkurs par – 150 zł (za parę) 

            - konkurs indywidualny – 100 zł (od zawodnika); 

2. Opłata organizacyjna za boks: 25-27.11.2022 (3 dni): 250 zł  

Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą 

Możliwość zakupu siana (20zł), słomy (20zł) 

3. Rozliczenie: Opłata wpisowa, startowa i boks dla konia  

do 11.11.2022 przelewem na konto podane poniżej – dokonanie 

opłat jest warunkiem akceptacji zgłoszenia 

 

Klub Jeździecki LIDER 

 

NIP  627 238 96 99    , REGON 276815053 

Bank: PKO BP 

N r  k o n t a :   

8 4  1 0 2 0  2 3 6 8  0 0 0 0  2 2 0 2  0 5 4 2  7 8 4 6  

 

Potwierdzenie przelewu prosimy wysłać mailem na: ksiegowosc@cichondressage.pl do 11.11.2022  

wraz z danymi do faktury VAT jeśli ma być wystawiona.  

 

 

4. Zakwaterowanie na koszt własny Dostępne pokoje na miejscu – tel. 515 606 189 

 

W pobliżu polecamy: 

Zajazd Karlik, ul. Zofii Nałkowskiej 46, Radzionków 

Hotel Prime, ul. Strzelców Bytomskich 87C, Bytom 

5. Wyżywienie na koszt własny Restauracja Appassionata na terenie obiektu 

 

Udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub opiekuna prawnego. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki osób i koni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne 

wyrządzenie szkody, jak też czyny przestępcze osób trzecich (np. kradzieże). 
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RÓŻNE 

1. Kolejność startów zawodników zostanie ustalona przez Organizatora po wpłynięciu zgłoszeń 

ostatecznych. 

2. Odprawa Techniczna – na której sprawdzane będą m.in. dokumenty zawodników (badania 

lekarskie, ubezpieczenie NNW, zgoda rodzica) odbędzie się w piątek, 25.11.2022 o godz. 

20:00, po przeglądzie koni. W odprawie technicznej muszą wziąć udział szefowie ekip i/lub 

trenerzy/i/lub lonżujący. 

3. W dniu przyjazdu, przed wejściem do stajni każdy koń zostanie zidentyfikowany i zbadany 

przez lekarza weterynarii. Dokumenty konia wraz z ważnymi szczepieniami wg 

obowiązujących Przepisów Weterynaryjnych. 

4. W piątek, 25.11.2022 o godz, 15:00 odbędzie się przegląd koni. Przegląd jest obowiązkowy dla 

wszystkich koni biorących udział w MP, ZO, ZR. 

5. Muzykę należy dostarczyć do 18.11.2022 za pośrednictwem platformy www.wetransfer.com  

na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl w następującym pakiecie:  

Folder główny:   

[nazwa Klubu];    

np.: 🗂 ……………………. 

 ↳ Podfolder danego konkursu:   

 ZR-[Dz, Di, Cp1 itd.];    

 np.: 🗂 ZR-Dz 

  ↳ Plik muzyki:   

  ZR-[nazwa Klubu]-[skrót konkursu]-[imię i nazwisko  

  zawodniczki lub pierwszej zawodniczki w grupie dla  

  odróżnienia grup]-[WBIEG/ WYBIEG/ p_obowiązkowy/  

  p_dowolny];  

  np.:       ZR-Royal_Gajewniki-Dz-Anna_Iks-WBIEG-WYBIEG.mp3  

 

Nazwy plików i folderów bez nawiasów kwadratowych. W przypadku, gdy wszyscy zawodnicy 

grupy mają tę samą muzykę na wbieg, wybieg lub program obowiązkowy należy nazwać plik 

odpowiednio:  ZR-[nazwa zespołu-WBIEG/WYBIEG/p_obowiązkowy. 

6. Zaleca się, aby konie oraz pozostali uczestnicy zawodów posiadali własne ubezpieczenie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian wynikających z przyczyn obiektywnych w programie 

zawodów. 

8. Numery startowe koni zostaną nadane do 20.11.2022. Konie zobowiązane są do noszenia 

numerów startowych na terenie zawodów. Szef ekipy zobowiązany jest do posiadania własnego 

numeru startowego dla konia. 

9. Wraz z przesłaniem zgłoszenia wszyscy uczestnicy zawodów podporządkowują się niniejszym 

propozycjom oraz zarządzeniom Organizatora. 

10. Szczegółowy program zawodów i lista startowa dla konkursów ZO/ZR zostaną ustalone i 

rozesłane do 20.11.2022. Lista startowa dla konkursów MP zostanie ustalona podczas odprawy 

technicznej w dniu 25.11.2022 o godz. 20:00. 

11. Początek konkursów:  

 26.11.2022, godz. 10:00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 18:00 

 27.11.2022, godz. 9:30, Przewidywane zakończenie ok. godz. 15:00 

12. W zależności od ilości uczestników w poszczególnych konkursach lub braku zgłoszeń do 

danego konkursu, program może ulec zmianie. 

 

http://www.wetransfer.com/
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KONKURSY ZAWODÓW REGIONALNYCH 

Konkurs nr 1R: Konkurs zespołowy Dz 

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie.  

I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo), program dowolny (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 2R: Konkurs zespołowy Cz1* 

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie.  

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 3R: Konkurs zespołowy Cz2* 

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie.  

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 4R: Konkurs par Dp 

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie..  

I runda: program obowiązkowy  (stęp w lewo), program dowolny  (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 5R: Konkurs par Cp1* 

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie..  

I runda: program obowiązkowy  (galop w lewo), program dowolny  (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym 

Konkurs nr 6R: Konkurs par Cp2*  

Konkurs rozgrywany będzie w jednej rundzie..  

I runda: program obowiązkowy  (galop w lewo), program dowolny  (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 7R: Konkurs indywidualny Di (7-13 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w jednej rundzie. 

I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo), program dowolny (stęp w lewo).  

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym 

Konkurs nr 8R: Konkurs indywidualny Di (14-18 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w jednej rundzie. 

I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo), program dowolny (stęp w lewo).  

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym 

Konkurs nr 9R: Konkurs indywidualny Ci1* 

Konkurs będzie wykonywany w jednej rundzie. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym. 

Konkurs nr 10R: Konkurs indywidualny Ci2* 

Konkurs będzie wykonywany w jednej  rundzie. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (stęp w lewo). 

Program dowolny wykonywany będzie bezpośrednio po programie obowiązkowym 

Konkursy 1R, 4R, 7R, 8R oceniane przez dwóch sędziów (wspólnie – litera A) 

Konkursy 2R, 3R, 5R, 6R, 9R, 10R oceniane przez trzech sędziów (rozdzielnie – litery A, B, C) 
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KONKURSY ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH 

Konkurs nr 1O: Konkurs indywidualny Ai1* (≥16 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny  (galop w lewo). 

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 2O: Konkurs indywidualny Bi1* (7-13 lat oraz 14-18 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (galop w lewo). 

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 3O: Konkurs indywidualny Bi2* (7-13 lat oraz 14-18 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny (galop w lewo) 

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 4O: Konkurs par Ap1* (≥16 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo),  

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 5O: Konkurs par Ap2* (≥16 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach 

I runda: program dowolny (galop w lewo),  

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 6O: Konkurs par Bp1* (7-18 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo),  

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 7O: Konkurs par Bp2* (7-18 lat) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach 

I runda: program dowolny (galop w lewo),  

II runda: program dowolny (galop w lewo). 

Wszystkie konkursy (1-7O) oceniane będą rozdzielnie przez 3 sędziów (litery A, B, C) 

KONKURSY MISTROSTW POLSKI – JUNIORÓW (14-18 lat) 

Konkurs nr 1J: Konkurs indywidualny – dziewcząt (Bi2*) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny  (galop w lewo). 

II runda (finałowa): program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 2J: Konkurs indywidualny – chłopców (Bi2*) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny  (galop w lewo). 

II runda (finałowa): program dowolny (galop w lewo). 

Wszystkie konkursy MP-Juniorów oceniane będą rozdzielnie przez 4 sędziów (litery A, B, C, D) 

Runda I – półfinał; runda II (finał). Do rundy II przechodzi 15 zawodników i 15 zawodniczek ind. 
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KONKURSY MISTRZOSTW POLSKI – DZIECI (7-13 lat) 

Konkurs nr 1Dz: Konkurs indywidualny – dziewcząt (Bi1*) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny  (galop w lewo). 

II runda (finałowa): program dowolny (galop w lewo). 

Konkurs nr 2Dz: Konkurs indywidualny – chłopców (Bi1*) 

Konkurs będzie wykonywany w dwóch rundach. 

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo), program dowolny  (galop w lewo). 

II runda (finałowa): program dowolny (galop w lewo). 

Wszystkie konkursy MP-Dzieci oceniane będą rozdzielnie przez 4 sędziów (litery A, B, C, D) 

Runda I – półfinał; runda II (finał). Do rundy II przechodzi 15 zawodników i 15 zawodniczek ind. 

 

 

NAGRODY: Przewidywana pula nagród pieniężnych i rzeczowych: 2500 zł 

 

Podział zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie 

osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sport konny, 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, metody treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. 

2. Koń 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 nadużycia pomocy medycznej. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki w stajni, kondycji konia i 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z końmi.  


