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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 
NIP: 779-21-55-844 
REGON: 634144165 
KRS: 0000099494 
NR KONTA: 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050 

BIURO 
ul. Starołęcka 36 | 61-361 Poznań  
CZYNNE: 
wtorek 10:00 - 15:00  
czwartek 12:00 - 17:00 

KONTAKT 
TEL: +48 502 39 05 51 
E-MAIL: biuro@wzjpoznan.pl 
www.wzjpoznan.pl 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Konkurencja: A  ☐B X C  ☐D  ☐ 

E  ☐F  ☐G  ☐H  ☐ 

Ranga zawodów: Regionalne  X  Towarzyskie☐ 
Nazwa zawodów: Mistrzostwa Wielkopolski w skokach przez przeszkody 2022r. 

Miejsce zawodów: Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. 

Data od: 02.06.2022 do: 05.06.2022 

Halowe:☐ Otwarte: X 

 
II. ORGANIZATOR 

Nazwa: Racocki Klub Jeździecki 
KJ „Wechta” Rosnówko 
 

Logo organizatora: 

 

Adres: ul. Dworcowa 5 , 64-000 Kościan 
ul. Leśna 20, 62-052 Rosnówko 

Telefon: Michał Marcinkowski 501-376-713 

E-mail: rkj@racot.pl 

Strona www:  

Biuro zawodów: Michał Marcinkowski 
 501-376-713     rkj@racot.pl 

 
III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny: Justyna Olszak,  
Sędzia WZJ:  Anna Śmiałowska 
Sędziowie:  Marta Karpisiak, Witold Bogacz 
Imię i nazwisko, licencja 
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Sędzia stylu: Antoni Dahlke , Tomasz Kowala ( konkursy eliminacyjne MPMK) 
Komisarze: Zuzanna Ostańska 
  Mikołajczak, Rafał Pisarek 

Gospodarz toru: Bartosz Skrzypczyk 
Asystent gospodarza toru: Imię i nazwisko, licencja 
Lekarz weterynarii zawodów: Michał Stanisławiak kom.602-731-064 
Obsługa medyczna: OL-MED Piotr Czerwiński  
 
IV. WARUNKI TECHNICZNE 

Arena konkursowa: wymiar: 70x35 m, podłoże: Ebbe und Flut z systemem podsiąkowym 

Rozprężalnia I: wymiar: 39x39 m, podłoże: Kwarcowe 
Rozprężalnia II: wymiar: 56x24m,podłoże: Kwarcowe- hala 

Otwarcie stajni: 02.06.2022 od godz. 8 00 

Zamknięcie stajni:05.06.2022, Dodatkowe informacje  
Kłódki bezpiecznikowe: 

System pomiaru czasu: 

Dodatkowe informacje:  
Dodatkowe informacje dotyczące warunków technicznych 
 

 

V. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeń:25.05.2022 

Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń: 

Zgłoszenia wyłącznie przez panel www.zawodykonne.com 

W zgłoszeniach do konkursów dla młodych koni pierwszeństwo mają konie zawodników 
biorących udział w Mistrzostwach Wlkp. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia ograniczonej ilości koni. 
Zgłoszenia do zawodów wyłącznie z boksem. 
 

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dotyczy zawodników 
i koni). 

2. Wymagane aktualne badania zawodników i koni. 

3. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener, luzak, 
właściciel konia). 

Dodatkowe informacje organizacyjne: 
Mistrzostwa Wielkopolski rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem zatwierdzonym uchwałą nr 
4/Z/2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego z dnia 11.01.2022 r.  
Konkursu dla koni 4-ro,5cio i 6-cio letnich zgodnie z regulaminem MPMK 2022r. 
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VII. PROGRAM ZAWODÓW, NAGRODY 

 PROGRAM ZAWODÓW:* 
 
Czwartek 2.06.2022r. 
 
6.Konie 4-ro letnie - z oceną stylu konia elim. MPMK  
1.Konie 5-cio letnie  - z oceną stylu konia elim. MPMK 
2.Konie 6-cio letnie – z oceną stylu konia elim. MPMK 
9.I półfinał Dzieci na DK- 110 cm – zwykły art.238.2.1 
12.I półfinał Open 105 cm – zwykły art.238.2.1 
 
 Piątek 3.06.2022r. 
 
3.I półfinał Kuce mini 50cm – zwykły art.238.2.1 
4.I półfinał Kuce midi 75cm – zwykły art.238.2.1 
5.I półfinał Kuce maxi 90cm – zwykły art.238.2.1 
16.Konie 4-ro letnie - z oceną stylu konia elim. MPMK  
7. Konie 5-cio letnie - z oceną stylu konia elim. MPMK 
8. Konie 6-cio letnie – z oceną stylu konia elim. MPMK 
10.I półfinał Juniorów 120 cm – szybkości art.239 
11.I półfinał Seniorów 130 cm – szybkości art.239 
22.II półfinał Open 105 cm – zwykły art.238.2.1 
 
Sobota 4.06.2022r. 
 
13.II półfinał Kuce mini 50cm – zwykły art.238.2.1 
14.II półfinał Kuce midi 75cm – zwykły art.238.2.1 
15.II półfinał Kuce maxi 90cm – zwykły art.238.2.1 
17.Konie 5-cio letnie - z oceną stylu konia elim. MPMK 
18.Konie 6-cio letnie – z ocena stylu konia elim. MPMK 
19.II półfinał Dzieci na DK- 110 cm – zwykły art.238.2.1 
20.IIpółfinał Juniorów 120 cm – zwykły, art. 238.2.1 
21.II półfinał Seniorów 130 cm – zwykły, art. 238.2.1 
 
Niedziela 5.06.2022r. 
 
26.Finał Open 110 cm – zwykły z rozgrywką  art.238.2.2 
23.Finał Kuce mini 55 cm – jednonawrotowy art.238.1.1 
24.Finał Kuce midi 80 cm - jednonawrotowy art.238.1.1 
25.Finał Kuce maxi 95 cm - jednonawrotowy art.238.1.1 
29.Finał Dzieci na DK 115 cm - jednonawrotowy art.238.1.1 
27.Finał Seniorów 135/135 cm - dwunawrotowy,  art.273.3.2 
28.Finał Juniorów 125/125 cm- dwunawrotowy, art.273.3.2 
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NAGRODY: 
 

 I II III IV V VI VII VIII PULA 

Kuce mini rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 5000 zł 

Kuce midi rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 5000 zł 

Kuce maxi rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 5000 zł 

Dzieci na 
dużych 
koniach 

rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe rzeczowe 7000 zł 

Juniorzy 3750 zł 3000 zł 2400 zł 1950 zł 1500 zł 1200 zł 600 zł 600 zł 15000 zł 

Open 

Start w 
Cavaliada 
Amateur 
Tour 

Start w 
EliteTour       
4 Foulee 

Start w CSI* 
Baborówko 

800 zł 700 zł 600 zł 500 zł 400 zł 10000 zł 

Seniorzy 12500 zł 10000 zł 8000zł 6500 zł 5000zł 4000zł 2000zł 2000zł 50000 zł 

Konie 4-ro  
letnie 

700 zł + 
Talon na krycie 
dowolnym 
ogierem stacji 
Wechta 

500 zł 400 zł 300 zł 250 zł 150 zł 100 zł 100 zł 5000 zł 

Konie 5-cio 
letnie 

700 zł  
+Talon na 

krycie 
dowolnym 
ogierem stacji 
Wechta 

500 zł 400 zł 300 zł 250 zł 150 zł 100 zł 100 zł 5000 zł 

Konie 6-cio 
letnie 

700 zł + 
Talon na krycie 
dowolnym 
ogierem stacji 
Wechta 

500 zł 400 zł 300 zł 250 zł 150 zł 100 zł 100 zł 5000 zł 

 
Pamiątkowe derki, szarfy, puchary i medale  dla pierwszych trzech miejsc we wszystkich kategoriach Mistrzostw 
Wielkopolski. 
 

Dodatkowe informacje: 
* - W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i 
przeniesienia konkursów na czwartek 2.06.2022r. Szczegółowe informacje na panelu zgłoszeń 
www.zawodykonne.com. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 
 

W przypadku równoczesnego rozgrywania zawodów ZT i ZR proszę oznaczyć rangę konkursu. 

 
 
 
 
 

http://www.zawodykonne.com/
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VIII. OPŁATY 

Opłaty: 

Opłata organizacyjna za całe mistrzostwa wraz z boksem: 
Kategorie :Kuce mini, Kuce midi, Kuce maxi, Dzieci na dużych koniach: 585zł 
Kategorie: Open , Juniorzy, Seniorzy : 800zł 
Konie 4-ro, 5-cio i 6-cio letnie: 600zł 
Dodatkowe trociny: 70zł (wyłącznie zgłoszone w panelu zgłoszeń) 
Przyłącze do prądu: 300 zł za całe zawody (należy zaznaczyć w panelu zgłoszeń). W przypadku 
stwierdzenia podłączenia się do prądu bez uprzedniego zgłoszenia Organizator pobierze opłatę za 
przyłącze do prądu w podwójnej wysokości. 
Siano dostępne u organizatora. 
Do dnia 25.05.2022r. należy dokonać przedpłaty w  wysokości pełnej opłaty startowej za każdą z par. 
 

Sposób i warunki płatności: 

Opłaty organizacyjne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 
Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Kościanie  
Adres odbiorcy: Racot,ul.Dworcowa 5  
Kod pocz.odbiorcy: 64-000 Kościan  
Nazwa Odbiorcy: Racocki Klub Jeździecki  
Numer konta: 14 8666 0004 0111 7930 2000 0001 
Tytuł: Mistrzostwa Wlkp./Imię zawodnika/Imię konia/kategoria/NIP (jeżeli zamawiana jest faktura) 
 
FAKTURA Od dnia 01.01.2020 zgodnie z przepisami, sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi 
VAT) fakturę do paragonu, tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W związku z tym osoby, 
które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz 
przesłanie danych do wystawienia faktury na adres email: rkj@racot.pl. Po wystawieniu 
paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę. 
Wycofanie zgłoszenia jest możliwe jedynie przed upływem terminu zgłoszeń ostatecznych. W takim 
przypadku wszystkie opłaty zostaną zwrócone. 
Po terminie zgłoszeń ostatecznych przedpłata nie podlega zwrotowi. Zawodnik zgłoszony do zawodów, 
który nie weźmie w nich udziału, niezależnie od przyczyn lub odwoła zgłoszenie po ostatecznym 
terminem zgłoszeń, zobowiązany jest pokryć organizatorowi koszty w wysokości opłat organizacyjnych. 

 
 

Dodatkowe informacje: 
 

 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
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X. PARTNERZY, SPONSORZY 

ORGANIZATORZY: 

                                     
 

GŁÓWNY SPONSOR ZAWODÓW: 

PATRONAT HONOROWY: 
 

 
 
 
 

PARTNERZY: 
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XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
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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. 
1. 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. 

2. 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. 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. 

3. 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. 

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 

z koniem. 

 

Propozycje zatwierdzone dnia 27.05.2022 r. – korekta II 
 


