
 

ZAWODY REGIONALNE 
I TOWARZYSKIE W 

UJEŻDŻENIU 
ELIMINACJE PUCHARU WIELKOPOLSKI 

ELIMINACJE TURNIEJU ŚW. JERZEGO POLSKI 
ZACHODNIEJ 

PRZYBYSZEWO – KJ BOTOP 25.06.2022 

 

I. Organizator: 

KJ BOTOP PRZYBYSZEWO 

Adres :  Leśna 26, 64-100 Przybyszewo 

Dyrektor zawodów:   Bogna Sąsiadek             kom. 601 763 134 

Szef stajni:   Miłosz Frąckowiak       kom.  531 919 706 

Lekarz weterynarii:   Agnieszka Kwaczyńska 

Obsługa medyczna: Medycyna ratunkowa ARTERIA 

II. Komisja Sędziowska: 

Przewodniczący:  Liliana Jachimowicz 

Członkowie: Monika Warych (delegat WZJ),   Małgorzata Abelec 

Komisarz: Barbara Maj 

Na zawodach obowiązują przepisy PZJ dot. Organizacji zawodów oraz przepisy weterynaryjne PZJ. W związku z 

epidemią COVID-19 należy stosować się do zaleceń PZJ i organizatora zawodów. Przestrzegać wyznaczonych 

stref, zachować odstępy 1,5m, nosić maseczki i dezynfekować ręce. Zawody odbędą się bez udziału 

publiczności. Na terenie całego ośrodka organizator zabrania gromadzenia się osób oficjalnych, trenerów oraz 

właścicieli koni uprawnionych do przebywania w strefie rozgrywania konkursu zgodnie z przepisami PZJ. 

III. Termin i miejsce: 

25-06-2022 KJ BOTOP Przybyszewo k. Leszna 

IV. Warunki techniczne:  

czworobok konkursowy 20m x 60m / 20 x 40 – podłoże kwarcowe  

Rozprężalnia : hala 22 x 60 – podłoże kwarcowe 

Uczestnicy: Zawodnicy i kluby zrzeszone w WZJ i PZJ posiadający aktualne licencje. 



Zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz oficjalnymi wytycznymi związanymi z COVID-19 

obowiązującymi w dniu imprezy. Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ, zawodnicy biorący 
udział w zawodach towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie lekarza sportowego, 
ubezpieczenie NNW, niepełnoletni zgodę na starty opiekunów prawnych, natomiast konie szczepienia 
przeciw grypie zgodne z przepisami PZJ. Dla zawodników i koni startujących w zawodach regionalnych 

wymagana dodatkowo licencja WZJ.  
 
OBOWIĄZUJA PROGRAMY 2022 Z OFICJALNEJ STRONY PZJ!  
https://pzj.pl/sport/konkurencje-jezdzieckie/ujezdzenie/  
 
Przydatne materiały:  

• WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W 
ZWIĄZKU Z COVID-19 aktualne w dniu zawodów  

• https://www.wzjpoznan.pl/wp-content/uploads/2022/02/regulamin-Puchar-Wielkopolski-w-
Ujezdzeniu-2022-v.clean_.pdf    REGULAMIN PUCHARU WIELKOPOLSKI 

• REGULAMIN ŚW. JERZEGO POLSKI ZACHODNIEJ https://www.wzjpoznan.pl/wp-
content/uploads/2021/12/Regulamin-Sw.-Jerzego-Polski-Zachodniej-2022.pdf  

• https://pzj.pl/wp-content/uploads/2022/01/Regulamin-2022-clean.pdf  REGULAMIN 
ROZGRYWANIA ZAWODÓW KRAJOWYCH 

 

V. Program zawodów: 

Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów dostępne będą na panelu zgłoszeniowym 

zawodykonne.com 24-06-2022 

     
1 ZT L 1 20 X 40 otwarty 

2 ZT L 2 20 X 40 otwarty 

3 ZR L 8 20 X 40 PW NOVICE – kuce i konie, tylko zawodnicy 8-12 lat, wypinacze 

4 ZR L 9 20 X 40 PW MŁODZIK - kuce i konie, tylko zawodnicy 8-12 lat,  bez wypinaczy 

5 ZR P 3 20 X 40 PW JUNIOR NA KUCU – tylko kuce 

6 ZR P 1 20 X 60 otwarty 

7 ZR D 1 20 X 60 PW JUNIORZY DK otwarty 

8 ZR N 4 20 X 60 PW OPEN otwarty 

9 ZR N 1 20 X 60 Mały Św. Jerzy PZ otwarty  

10 ZR C 1 20 X 60 PW SENIOR otwarty 

11 ZR CC 4 20 X 60 Św. Jerzy Polski Zachodniej otwarty  

    * W konkursach towarzyskich dwa starty różnych zawodników na tym samym koniu  
        klasyfikowane są osobno  

    *We wszystkich konkursach regionalnych oprócz L 8 drugi start w konkursie jest startem  

       treningowym 
     *We wszystkich konkursach regionalnych – w wynikach końcowych oddzielna klasyfikacja  
       dla dużych koni, kuców i kuców pod zawodnikami powyż ej 16 r.ż.  
     * PW – eliminacje Pucharu Wielkopolski  

 

Dla uczestników Pucharu Wielkopolski prowadzona jest osobna klasyfikacja w ramach 

Rankingu Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu (należy zgłosić chęć udziału w finale Pucharu 

Wielkopolski przy składaniu zgłoszenia). Podobnie Św. Jerzy Polski Zachodniej. 

 



VI .Zgłoszenia: 

Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą do 23.06.22r. do godz.22.00 . 

WYŁĄCZNIE poprzez panel  zawodykonne.com. 

Liczba uczestników ograniczona. 

VII. Opłaty 
 
 a) 120 zł za przejazd –przedpłata na konto. W przypadku faktury prosimy o wcześniejsze   
 zgłoszenie takiej prośby wraz z danymi drogą mailową. Wycofanie zgłoszenia po terminie ostatecznym – 

 bezzwrotne. 

  

 b) opłata utylizacyjna (media i usuwanie obornika) – 30 zł od każdego konia bez boksu 
 

 c) BOKSY–rezerwacja tylko i wyłącznie po wpłacie (do 23-06-2022) Ilość boksów    
     ograniczona! 

            1.Boks dzienny 180zł 

            2.Boks piątek/sobota/niedziela  300 zł (niezależnie od wykorzystanych dni) 
  
 d) Dokonanie zmiany na liście startowej po jej opublikowaniu-za zgodą  
               Sędziego Głównegoopłata –50 zł 
  
 

Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto: 
BOTOP BOGNA SĄSIADEK 
291090 1245 0000 0001 4780 7948 
W tytule: zawody, imię i nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów i ewentualnie boks (na jakie 

dni) lub imię i nazwisko zawodnika, koń i boks (na jakie dni) 

OSOBY KTÓRE NIE UIŚCIŁY OPŁATY  NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO STARTU 

WYCOFANIA:  

Osobom, które zrezygnują ze startu w zawodach po terminie zgłoszeń ostatecznych  lub nie 

przyjadą w ogóle na zawody opłaty wynikające z propozycji zawodów nie zostaną zwrócone. 

 

VIII. Nagrody: 

Dla miejsc 1-3 w poszczególnych konkursach –puchary za wynik w klasyfikacji łącznej konkursu. 
Dla min 25%najlepszych startujących w konkursie –flots. 
 

Nagrody rzeczowe za miejsca  I-III oraz finansowe w konkursie CC: I m – 500 zł, II m – 300 zł, III m -200 

zł 

 



IX.  Sprawy organizacyjne 
 
 Organizator zastrzega prawo do ograniczenia ilości zgłoszeń oraz zmiany programu 
zawodów.  
 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i 
innych zdarzeń losowych podczas zawodów. 
Zgłoszenia, listy zgłoszonych koni, listy startowe i wyniki online online dostępne na portaludostępne 
na portalu zawodykonne 

 

X. Sprawy weterynaryjne: 

Zarówno zawody towarzyskie jak i regionalne odbywają się wmyśl przepisów PZJ, WZJ.  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni: 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: -pierwsze 

szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia 

podstawowego -szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią 

szczepienia bazowe -kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w 

zawodach musza być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego 

szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu -konie z prawidłowym 

szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku 

(przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, 

rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie 

terminu do 21 dni -konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w 

uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia 

startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 

21 dni -każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając 

w to dzień wykonania szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi 

mieć potwierdzone w paszporcie min. szczepienie podstawowe -każde szczepienie musi być 

wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii 

dokonującego szczepienia. 

 
 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 07.06.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 



Kodeks postępowania z koniem: 
 
 a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki 
respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również 
przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze 
uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane 
celom komercyjnym. 
 b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być 
stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod 
treningowych, kucia, obrządzania i transportu. 
c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym 
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do 
pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia. 
d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę 
na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, 
warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i 
wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów. 
 e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w 
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy 
to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości 
oraz w razie konieczności –eutanazji.  
f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia 

na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


