
                             

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE I REGIONALNE 
W UJEŻDŻENIU el. MPMK 
26-28.05.2017 KJK SZARY MICHAŁOWICE 

 
www.kjkszary.pl 

 
 
Adres    Klub Jazdy Konnej Szary 

Ul. Parkurowa 3 
32-091 Michałowice 
 

Kontakt   Aleksandra Szary +48 691 350 250 
    Anna Szary-Ziębicka + 48 607 797 030 
 
Kategoria Zawody Ogólnopolskie, Zawody Regionalne 
  
Termin    26-28 maj 2017 
 
Komisja sędziowska  sędzia główny  Izabela Popławska-Szostak 
Sędzia PZJ    Łukasz Dziarmaga 
Sędzia    Ewa Zaręba, Eliza Skórczyńska 
Komisarz - szef                          Gabriela Nowicka 
Komisarz   Beata Romanowicz 
 
Osoby oficjalne:                       Dyrektor zawodów:   Aleksandra Szary 
                                                    Dyrektor biura: Karolina Pindur-Antosz 
    Szef stajni: Ewa Zimny 
                                               
Lekarz weterynarii zawodów: Wojciech Kujawski 
 
Powiatowy lekarz weterynarii:  Kazimierz Żak -  tel. 12 411 25 69 
 
WARUNKI OGÓLNE 
 
Zawody ogólnopolskie i regionalne będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami 
dyscypliny. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ, MZJ 
i weterynaryjnymi. Zawodnicy nie posiadający wymaganych dokumentów nie zostaną 
dopuszczeni do startów. Koń aby startować w zawodach musi mieć wykupioną opłatę 
licencyjną według cennika WZJ lub PZJ.  
Uczestnicy : Kluby, zawodnicy, konie zarejestrowane w PZJ lub WZJ (zawody regionalne).  
 
 
 

http://www.kjkszary.pl/


                             
WARUNKI TECHNICZNE 
 
Plac konkursowy  czworobok 60x20m, podłoże piasek kwarcowy z włókniną 
Rozprężalnia   60x30m, podłoże piasek kwarcowy z włókniną 
 
Obowiązuje zakaz lonżowania koni na placach do jazdy (za niedostosowanie się kara 500zł) 

Lonżowanie może odbywać się wyłącznie w lonżownikach. 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 
Stajnie 
Otwarte od 25.05.2017 godz. 12.00 do 28.05.2017 godz. 20.00 
Wcześniejszy termin przyjazdu należy uzgodnić z organizatorem – zawody@kjkszary.pl 
 
W czwartek plac konkursowy  czynny do 21.00,  stajnie do godz. 22.00. 
Dokumenty należy składać w biurze zawodów w czwartek w godz. 18.00-20.00 
 
ZGŁOSZENIA 
  
Termin zgłoszeń ostatecznych:     19.05.2017 
  
Zgłoszenia przez panel:  http://szary.itmaweb.pl/login 

 

W razie jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt 
telefoniczny Karolina Ptasznik 506 134 185 
 
Zgłoszenia ważne z dowodem wpłaty 300zł 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 „ZO-A maj” i nazwą konia 

 
Lista zgłoszonych zawodników i koni ukaże się na stronie www.kjkszary.pl 
Zgłoszenia bez terminowych wpłat (obowiązuje data na potwierdzeniu przelewu) nie będą 
akceptowane. 
Pierwszeństwo w zgłoszeniach mają konie z rezerwacją boksów. 
 

 
 
 
 

http://szary.itmaweb.pl/login


                             

NAGRODY – 11100zł (8100zł nagród pieniężnych) 

ZO 
poziom D    łącznie za całą rundę (nagrody rzeczowe o wartości  
      I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł) 
poziom N  900zł   w każdym z konkursów I – 150zł  II – 100zł  III – 50zł 
poziom N kuce   łącznie za całą rundę (nagrody rzeczowe o wartości  
      I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł) 
poziom C   1800zł   w każdym z konkursów I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł  
poziom CC - Św.Jerzy 1800zł   w każdym z konkursów I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł 
poziom CC -YR  1800zł   w każdym z konkursów I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł 
poziom GP  1800zł   w każdym z konkursów I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł 
 
 
ZR (nagrody rzeczowe) 
poziom P   łącznie za całą rundę (nagrody rzeczowe o wartości  
     I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł) 
poziom P kuce    łącznie za całą rundę (nagrody rzeczowe o wartości  
     I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł) 
poziom L   łącznie za całą rundę (nagrody rzeczowe o wartości  
     I – 250zł  II – 200zł  III – 150zł) 
  
 
 
Dla zwycięskich koni flots, puchary. 
 
 

KLASA PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 

L (ZR) 1R L1 7R L2 13R L3 

P (ZR) 2R P1 8R P2 14R P3 

P (ZR-
kuce) 

3R P3  
(czworobok 20x40) 

9R P4 
(czworobok 20x40) 

15R P6 
(czworobok 20x40) 

4-latki 
(ZR) 

4R Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

10R 
 

Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

  

5-latki 
(ZR) 

5R Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

11R Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

  

6-latki 
(ZR) 

6R Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

12R Konkurs 
kwalifikacyjny wg 
obowiązujących 
przepisów 

  



                             
D (ZO) 1 D1 10 D2 19 D3 

N (ZO) 2 N4 11 N5 20 N6 

N (ZO-
kuce) 

3 N2 12 N3* 21 N7 

C (ZO) 4 C2 13 C3* 22 C4 - kur 

CC YR (ZO) 5 CC2 14 CC3* 23 CC6 - kur 

CC (ZO) 6 CC4 15 CC5* 24 CC7 - kur 

CS (ZO) 7 CS1 16 CS2* 25 CS5 - kur 

 
Wszystkie programy są programami z edycji 2016 - dostępne na stronie PZJ. 
* Do programów dowolnych z muzyką obowiązują kwalifikacje w drugim dniu zawodów min. 
60%. 
W przypadku zgłoszeń kucy do konkursu L regionalnego stworzona zostanie odrębna 
klasyfikacja dla dużych koni i kucy. 
 
WARUNKI FINANSOWE 
Opłata organizacyjna:  300zł od konia za klasę 
    300zł od konia za klasę lub 120zł za start w ZO 
    180zł od konia za klasę lub 90zł za start w ZR 
         
Opłata antydopingowa  :       15zł w zawodach ogólnopolskich od konia  
 
 (Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie  opłata organizacyjna  w podwójnej 
wysokości). 
 
Opłata za boks  (od czwartku 25.05 godz. 12.00 do niedzieli 28.05 godz. 22.00) 

   250zł boks w stajni namiotowej za całe zawody  
Każdy dodatkowy dzień 50zł  

Podłączenie do prądu  180zł za całe zawody  
 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma lub trociny za dopłatą 55zł za każdy 
balot(przy wyborze opcji trociny będą 2 baloty w boksie). Istnieje możliwość zakupu 
słomy(10zł/balik), siana(10zł/balik) i trocin (55zł/balot). 
 
Pierwszeństwo przyjęć na zawody mają konie z rezerwacją boksów startujące w ZO 
następnie ZR. 
 
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. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator 

zastrzega sobie możliwość przeniesienia zawodów na hale. 

 
 
ZAKWATEROWANIE:
 

Szary Residence 

rezerwacje pod nr telefonu 12 306 51 00 

 

 

 

 

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. Kara dla właściciela psa biegającego bez smyczy 100PLN 

 
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 

 

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem 
konia 
PZJ wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w 
jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, 
przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz 
uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest 
najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane 
rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 



                             
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich 
etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach. 
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną 
dopuszczeni do zwodów. 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub 
bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach. 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu 
zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
5. PZJ wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego 
poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w 
zawodach. 


