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Nazwa zawodów 

PUCHAR POLSKI KONI W UJEŻDŻENIU 

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE w UJEŻDŻENIU X 

ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU  

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE w PARAUJEŻDŻENIU  

ZAWODY REGIONALNE w PARAUJEŻDŻENIU  

Kategoria: Seniorzy X Młodzi Jeźdźcy X Juniorzy X Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: STRZEGOM – Morawa  

DATA:  17 – 20.09.2020 

HALOWE:  OTWARTE: x 

Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w WZJ, PZJ, zawodnicy bez przynależności klubowej, zasady 

uczestnictw zgodnie z Przepisami PZJ, Regulaminem PZJ oraz regulacjami PZHK.  

ORGANIZATOR: LKS STRAGONA STRZEGOM 

ADRES:  Morawa 36, 58-150 Strzegom  

TELEFON: 74 855 40 42  

FAX  74 855 40 42 

EMAIL:  office@stragona.pl 

INTERNET: www.stragona.pl  

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

DYREKTOR ZAWODÓW: Marta Wójcik    email: office@stragona.pl 

BIURO ZAWODÓW: Agnieszka Tymczyszyn 74 855 40 42  

SZEF STAJNI:  Małgorzata Siczyńska 502 328 293

http://www.stragona.pl/
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Konkurencji i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 

Sędzia główny Marlena Gruca-Rucińska 1/I 602 759 295 

Delegat PZJ Dr Carsten Munk Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Sędzia Łukasz Walter 1 501 672 784  

Szef komisarzy Anna Augustyńska – Mincger Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

602 260 951 

Komisarz Lucyna Łasica Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

502 206 523 

Komisarz Krzysztof Ksztoń  Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

781 560 787 

Delegat weterynaryjny Janusz Okoński Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

602 101 283 

Lekarz weterynarii 
zawodów 

Michał Kornaszewski  Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

609 283 888  

Podkuwacz Mieczysław Kryszczyński  Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

605 312 762 

Obsługa medyczna Marek Dąbrowski  Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

790 712 003 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  75 x 40 m, piasek kwarcowy 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  20 x 60 m, piasek kwarcowy  

- Place treningowe (wymiary i podłoże):  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

- Plac do lonżowania:    Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): 3x3, według potrzeb 

- Parking dla koniowozów:   x   

- Parking dla publiczności:   x  

- Catering na miejscu zawodów:  x  

- Toalety na miejscu zawodów:   x  

- Prysznice na miejscu zawodów:  x  

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

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

23:00. 

Puchar Polski Młodych Koni zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem rozgrywania ujeżdżeniowego 

PPMK 2020, aktualnymi przepisami i regulaminami konkurencji ujeżdżenia oraz pozostałymi 

przepisami PZJ.  

Obowiązują „Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w 
związku z COVID-19” zatwierdzone w dniu 22 czerwca 2020 r.  
 Dzień Data Godzina 

Otwarcie stajni środa 16.09.2020 8.00 

Przegląd 
weterynaryjny 

Czwartek  17.09.2020 18.30 

Re-inspekcja Dzień tygodnia  Data Godzina 

Odprawa techniczna Dzień tygodnia  Data Godzina 

Deklaracje startów Dzień tygodnia  Data Godzina 

Losowanie kolejności 
startów 

Dzień tygodnia  Data Godzina 

 



                  UJEŻDŻENIE 
 
 

 

Numer 
konkursu 

Ranga Konkursy – należy dodać 
wiersz dla każdego konkursu 

Dzień Data Godzina 

 PPK koni 
7-8 l.  

Mistrzostwa Polski Koni 7-8 
lat PZJ – I półfinał  

Piątek 18.09.2020 9.00 – po 
zakończeniu 
konkursów 
dla koni 4, 5 i 
6 letnich  

 PPK koni 
7-8 l.  

Św. Jerzy FEI, CC-4 – II 
półfinał  

Sobota 19.09.2020 12.00 – po 
zakończeniu 
konkursów 
dla koni 4, 5 i 
6 letnich  

 PPK koni 
7-8 l.  

Program dowolny z muzyką 
Mistrzostw Europy Młodych 
Jeźdźców FEI CC-6 – Finał  

Niedziela 20.09.2020 9.00 – po 
zakończeniu 
konkursów 
dla koni 4, 5 i 
6 letnich  

 

Uwaga! Obowiązują wersje programów dostępne pod adresem: pzj.pl → sport → ujeżdżenie → 

przepisy i regulacje → aktualne programy ujeżdżeniowe na rok 2020 

Ceremonia dekoracji PPK bezpośrednio po zakończeniu konkursu  

Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń.  

Szczegółowy program zawodów uwzględniający zgłoszenia do  

poszczególnych konkursów zostanie opublikowany  

w dniu 12.09.2020 na stronie WWW.Stragona.pl 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: HTE Marketing Jacek Ryczywolski 692 991 471 

Termin zgłoszeń :   3 września 2020 r. 

Forma zgłoszeń :   przez panel www.zawodykonne.com  

Dodatkowe informacje od organizatora np. ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń. 

VII.  OPŁATY 

Opłata organizacyjna (w tym opłata za boks): 600,00 zł – właściciele bez oświadczenia MŚP 

Opłata antydopingowa (MCP):                   15,00 zł za każdego startującego konia  

Podłączenie do prądu:                   150,00 zł 

• Zgłaszający ma obowiązek dokonać przedpłaty w wysokości min. 250,00 zł oraz przesłania 

dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem ostatecznym  

http://www.stragona.pl/
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• Istnieje możliwość zakupu siana u organizatora 

• Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą; trociny we własnym zakresie, dostępne na 

miejscu u Organizatora po cenie rynkowej  

• Za zgłoszenie po terminie za zgodą Organizatora pobierana będzie dodatkowa opłata 150,00 

zł  

• Wszystkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą Organizatora i 

po wpłacie 50,00 zł  

• W przypadku odwołania przyjazdu na minimum 7 dni przed zawodami przedpłata zostanie 

zwrócona. Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach na mniej niż 7 dni przed 

zawodami, przedpłata nie zostanie zwrócona 

• Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 7 dni lub nie przyjadą w ogóle na 

zawody, zobowiązane są do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w 

terminie do 3 dni po zawodach.  

• Opłaty organizacyjne proszę dokonywać na konto: 

Nazwa Banku  : WBK BZ  o/Strzegom  

Adres odbiorcy  : LKS Stragona Strzegom  

Kod pocztowy odbiorcy: 58-150 

Adres odbiorcy  : Morawa 36. Strzegom 

Numer konta  : 57 1090 2343 0000 0001 0499 1177 

• Zakwaterowanie www.booking.com 

• Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ 

• Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wysokości 300,00 zł  

• Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą 

sędziego głównego: 20,00 zł  

• Wymagana dokumentacja dla koni (aktualne badania i szczepienia ochronne) 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i transportu.  

VIII. NAGRODY  

NAGRODY PPK – suma nagród 1000,00 zł:  

I miejsce – 500,00 zł  

II miejsce – 300,00 zł  

III miejsce – 200,00 zł  

Za wynik ogólny PPK  

Floot’s dla 25 % najlepszych koni  

Nagrody zostaną wypłacone jeśli minimalna liczba koni startujących w rundzie wyniesie 8. W 

przypadku startu 3 koni wypłacona zostanie I nagroda, 4 i 5 koni – I i II nagroda, 6 i 7 koni – I, II i III 

nagroda. W przypadku mniejszej liczby koni w rundzie niż 3 zawodnicy otrzymają tylko nagrody 

rzeczowe i flots.  

 

http://www.booking.com/
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IX. SPRAWY WETERYNARYJNE  

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 

1 Powiatowy lekarz wet. Andrzej Bielarczyk 74 852 30 84 

2 Delegat weterynaryjny Janusz Okoński 602 101 283 

3 Lekarz wet. zawodów Michał Kornaszewski 609 283 888 
 

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 w dniu: 2020-08-25 

Osoba zatwierdzająca:   Konrad Rychlik 


