
                             

 
ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU  
23-25.03.2017 KJK SZARY MICHAŁOWICE 

 
Adres    Klub Jazdy Konnej Szary 

Ul. Parkurowa 3 
32-091 Michałowice 
 

Kontakt   Anna Szary-Ziębicka + 48 607 797 030  
 
Kategoria Zawody Regionalne w ujeżdżeniu 
  
Termin    23-25 marzec 2017 
 
Komisja sędziowska  sędzia główny Izabela Popławska-Szostak 
Sędzia PZJ    Marcela Gruca-Rucińska  
    Krzysztof  Tomaszewski 
    Marek Ruda   

Ewa Zaręba 
Eliza Skórczyńska  

Komisarz - szef                          Gabriela Nowicka 
Komisarz   Katarzyna Barańska 
 
Osoby oficjalne:                       Dyrektor zawodów:   Anna Szary-Ziębicka 
                                                    Dyrektor biura: Iga Szczepanik 
    Szef stajni: Mateusz Gargaś 
                                               
Lekarz weterynarii zawodów: Wojciech Kujawski 602 219 994 
Powiatowy lekarz weterynarii:  tel. 12 411 25 69 
 
WARUNKI OGÓLNE 
 
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny. Obowiązuje aktualna 
dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami MZJ, PZJ i weterynaryjnymi. Zawodnicy 
nie posiadający wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do startów. Koń aby 
startować w zawodach musi mieć wykupioną opłatę licencyjną według cennika PZJ lub MZj.  
Uczestnicy : Kluby, zawodnicy, konie zarejestrowane w PZJ lub MZJ.  
 
WARUNKI TECHNICZNE 
 
Plac konkursowy  czworobok 20x60m, podłoże piasek kwarcowy z włókniną- hala 
Rozprężalnia   23x48m podłoże piasek kwarcowy z włókniną- hala 
 



                             
Obowiązuje zakaz lonżowania koni na placach do jazdy. Lonżowanie może odbywać się 

wyłącznie w lonżownikach (za niedostosowanie się kara 500zł). 
 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
Stajnie 
Otwarte od 22.03.2017 godz. 10.00 do 25.03.2017 godz. 20.00 
Wcześniejszy termin przyjazdu należy uzgodnić z organizatorem – zawody@kjkszary.pl lub 
607 797 030 Anna Szary-Ziębicka 
 
W czwartek hala konkursowa i czynna do godziny 12.00 
Dokumenty należy składać w biurze zawodów w czwartek w godz. 18.00-20.00 
 
ZGŁOSZENIA 
  
Termin zgłoszeń ostatecznych:     17.03.2017  
Adres zgłoszeniowy  zawodykonne.com 
 
Zgłoszenia ważne z dowodem wpłaty 350zł od konia. 
 

Stowarzyszenie - Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice 
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice 

66 1500 1487 1214 8008 3948 0000 
Z dopiskiem „HPP-A ZR” i nazwą konia 

 
Zgłoszenia bez terminowych opłat (do 17.03.2017) mogą zostać przyjęte warunkowo po 
zwiększeniu opłat o 50%. 
 
Dekoracje w niedzielę – do dekoracji wyjeżdża 6 pierwszych par rundy. 
 
 

PIĄTEK 1R L1 Konkurs otwarty ZR – runda L 

2R P1 Konkurs otwarty ZR – runda P 

3R P3 Konkurs dla kucy ZR 

SOBOTA  4R L2 Konkurs otwarty ZR – runda L 

5R P2 Konkurs otwarty ZR – runda P 

6R P4 Konkurs dla kucy ZR 

NIEDZIELA  7R L3 Konkurs otwarty ZR – runda L 

8R P3 Konkurs otwarty ZR – runda P 

9R P6 Konkurs dla kucy ZR 

 
 
 



                             
 
WARUNKI FINANSOWE 
Opłata organizacyjna:  200zł od konia za rundę lub 90zł za start 
     
     
Opłata za boks  (od czwartku 22.03 godz. 12.00 do niedzieli 25.03 godz. 20.00) 

   270zł boks w stajni namiotowej za całe zawody  
Każdy dodatkowy dzień (środa 50zł, inne dni 60zł) 

Podłączenie do prądu  180zł za całe zawody  
 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma lub trociny za dopłatą 55zł za każdy balot. 
Istnieje możliwość zakupu słomy(10zł/balik), siana(10zł/balik) i trocin (55zł/balot). 
 
Przy zaznaczeniu opcji trocin boks zostanie pościelony trocinami - 2 baloty i opłata zostanie 
doliczona do rachunku (+110zł). 
 
Pierwszeństwo przyjęć na zawody mają zawodnicy i konie startujące w HPP, później ZO. 
Zawody Regionalne zostaną rozegrane w klasach L i P w miarę dostępnych miejsc. Akceptacja 
zgłoszeń odbędzie się dopiero po zamknięciu zgłoszeń na HPP (13.03.2018). 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.:300 PLN 
Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą 
sędziego głównego. 
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. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia lub usunięcia z terenu zawodów osób 

głoszących treści religijne lub polityczne. 

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. WŁAŚCICIEL 

ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY 

WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 

 
ZAKWATEROWANIE:

na terenie ośrodka znajduje się hotel 

SZARY RESIDENCE 

rezerwacje pod nr telefonu 

12 306 51 00 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 

 

 
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 

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. 

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. 

 

propozycje zatwierdzone przez Łukasza Wituchowskiego 

Kraków, 05.03.2018 


