
 

 
 

 
 

 
 
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 
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PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Konkurencja:  A  ☐  B  ☒  C  ☐  D  ☐ 

   E  ☐  F  ☐  G  ☐  H  ☐ 

Ranga zawodów: Regionalne ☒ Towarzyskie ☒ 

Nazwa zawodów: HZR i HZT 

Miejsce zawodów: CENTRUM HUPIKI JASZKOWO 

Data od: 11.03.2023 do: 12.03.2023 

Halowe: ☒ Otwarte: ☐ 

 

II. ORGANIZATOR 

Nazwa: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Logo organizatora: 

 

Adres: Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica 

Telefon: 61 2837556 

E-mail: info@centrumhipiki.com 

Strona www: www.centrumhipiki.com 

Biuro zawodów: Agnieszka Giezek, Iwona Skrętowska-Grossman, 61 2837556, 
comp@centrumhipiki.com, Dodatkowe informacje dotyczące biura zawodów 
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III. OSOBY OFICJALNE 

Sędzia Główny: Justyna Rynkiewicz - B1 

Sędzia WZJ:  Stanisław Helak - B1 

Sędziowie:  Lidia Perek - B1 

 Imię i nazwisko, licencja 

Sędzia stylu:  Imię i nazwisko, licencja 

Komisarze: Weronika Konopka - K2 

 Imię i nazwisko, licencja 

Gospodarz toru: Maciej Głuszek - GT1 

Asystent gospodarza toru: Imię i nazwisko, licencja 

Lekarz weterynarii zawodów: Agnieszka Firan-Kwaczyńska, 601 661 754 

Obsługa medyczna: Łukasz Podawca, Kajetan Kacperczyk, 721 831 267 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE 

Arena konkursowa: wymiar: 25 x 81  m, podłoże: piasek kwarcowy na matach prod. przez 
Mark-Pol 

Rozprężalnia: wymiar: 18 x 45 m, podłoże: piasek kwarcowy z włókniną na matach 
prod. przez Mark-Pol 

Otwarcie stajni: 10.03.2023 

Zamknięcie stajni: 12.03.2023, jednak nie wcześniej niż 2 h po zakończeniu ostatniego 
konkursu 

Kłódki bezpiecznikowe: CARO Cardinali & Rothenberger GmbH   

System pomiaru czasu: ALGE TIMING ELECTRONIC DEVICES 

Dodatkowe informacje: 
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Udostępnienie areny głównej : 10.03.2023 do godz. 18.00 

Udostępnienie rozprężalni : 10.03.2023 do godz. 20.00 

 

 

V. ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszeń: 08.03.2023 

Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń: 

Zgłoszenia i rezerwacja boksów wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com  
Za zgłoszenia przysłane w innej formie organizator po akceptacji obciąży zgłaszającego opłatą dodatkową 
w wysokości 100 zł. 
Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora nie będą przyjmowani na zawody i zobowiązani są 
do ich uregulowania przed przyjęciem na zawody. 
Organizator przyjmie 300 koni. 
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną przedpłatą wpisowego w wysokości 70 zł od każdego 
zgłoszonego konia na dwa lub jeden dzień zawodów. Dla klubu zgłaszającego powyżej 10 koni przedpłata 
wynosi 35 zł. od każdego zgłoszonego konia na dwa lub jeden dzień zawodów. 
W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym. 
Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola Organizatora), ale jednocześnie zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenie opłat o 100 %. Przyjęcie zgłoszenia bez 
wpłaty minimalnej nie zwalnia Organizatora z możliwości doliczenia 100 % Opłaty (w przypadku braku 
wpłaty w terminie). 
Zapisy do konkursów rozgrywanych w piątek należy zaznaczyć przy zgłoszeniu na 
www.zawodykonne.com. Na kolejny dzień zapisów można dokonać do 10 minut po zakończeniu 
ostatniego konkursu dnia poprzedniego w biurze zawodów. 
Kolejność startów ustalana jest w drodze losowania. Zmiany na liście startowej mogą zostać dokonane 
wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego. Sędzia Główny ma prawo skorygować kolejność par na liście 
startowej. 
Przedpłatę należy wpłacić w terminie do 08-03-2023 r. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy. 
Dane do przelewu:  
Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego 
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica 
Santander Bank Polska SA  51 1090 1405 0000 0001 0019 6143 
z dopiskiem: Zawody Regionalne lub Towarzyskie (z datą zawodów i nazwą konia)  
Osoby, które będą chciały fakturę zobligowane są do wpisania w tytule przelewu numeru NIP. 
Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych przedpłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane 
opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w wysokości 
100%. 

 

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

http://www.zawodykonne.com/
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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: 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, członków 
ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń . 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie  
Sprawdzanie dokumentów dla zawodników oraz koni od godz. 9.00 
Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 40 zł (nie dotyczy skreśleń z listy) 
Wprowadzanie lub uzupełnianie brakujących/błędnych danych w zgłoszeniu : 20 zł. 
Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu na koszt własny. 

 Po Ośrodku Jeździeckim psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy. Każdy właściciel psa ma 

obowiązek posprzątania po swoim czworonogu. 

Kara za nie wypełnienie tych obowiązków wynosi 300 zł.. 

Koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować można wyłącznie w 

miejscach przeznaczonych na parking. 

Za parkowanie w innym niż wyznaczone miejsca, nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 500 zł. 

Na terenie Ośrodka Jeździeckiego oprócz miejsc do tego wyznaczonych, obowiązuję zakaz palenia. Na 

każdą osobę, która nie dostosuje się to tego zakazu nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 300 zł. 

W związku z powtarzającymi się zniszczeniami PRYWATNEGO MIENIA PANA ANTONIEGO 
CHŁAPOWSKIEGO podczas każdych zawodów jeździeckich, zmuszeni jesteśmy wprowadzić zakaz 
poruszania się po ośrodku osób niepełnoletnich po godzinie 22.00 bez rodzica lub dorosłego opiekuna. 
Na terenie całego Centrum Hipiki obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00. Złamanie tej zasady będzie 
skutkować wykreśleniem z list startowych w kolejnym dniu zawodów bez zwrotu pieniędzy uiszczonych 
za boksy i starty. 
Ze względu na pandemię COVID-19 nie jest dozwolone zamawianie pizzy i innego jedzenia z zewnątrz 
ponieważ Centrum Hipiki odpowiada przed sanepidem za wyżywienie. 

 

 

VII. PROGRAM ZAWODÓW, NAGRODY 
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SOBOTA 11.03.2023r. 
Godzina rozpoczęcie - 8.00 
Konkurs nr Z1  -   30 cm zabawowy, dokładności bez rozgrywki  Art. 238.1.1 
Konkurs nr T1  -   50 cm zwykły "Towarzyski" Art. 238.2.1 
Konkurs nr T2  -   60 cm zwykły „Towarzyski” Art. 238.2.1 
Konkurs nr T3  -   70 cm zwykły „Towarzyski” Art. 238.2.1 
Konkurs nr T4  -   80 cm dwufazowy "Towarzyski"  Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr T5  -   LL/90 cm dwufazowy „Towarzyski”  Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr R 1 L  dwufazowy   Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr R 2 P  dwufazowy   Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr R 3 N  zwykły    Art. 238.2.1 
Konkurs nr R 4 C  zwykły    Art. 238.2.1 
 
NIEDZIELA 12.03.2023r. 
Godzina rozpoczęcia - 8.00 
Konkurs Z2  - 30 cm  zabawowy, doladniści bez rozgrywki  Art. 238.1.1 
Konkurs nr T6  -   50 cm dwufazowy „Towarzyski”  Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr T7  -   60 cm dwufazowy „Towarzyski”  Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr T8  -   70 cm dwufazowy „Towarzyski”  Art. 274.1.5.3 
Konkurs nr T9  -   80 cm zwykły „Towarzyski”  Art. 238.2.1 
Konkurs nr T10  -   LL/90 cm zwykły „Towarzyski”  Art. 238.2.1 
Konkurs nr R 5 L  zwykły    Art. 238.2.1 
Konkurs nr R 6 P  zwykły    Art. 238.2.1 
Konkurs nr R 7 N  zwykły    Art. 238.2.1 
Konkurs nr R 8 C  zwykły    Art. 238.2.1 
 
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń na HZODiM. 
Organizator zapewnia: 
Nagrody rzeczowe w  konkursach Towarzyskich T1-T10 oraz w klasach L. 
Nagrody pieniężne w konkursie  
Klasa P: I m-ce  - 150 zł, II m-ce – 100 zł, III m-ce – 50 zł 
Klasa N: I m-ce - 200 zł, II m-ce – 150 zł, III m-ce – 100 zł 
Klasa C: I m-ce - 250 zł, II m-ce – 200 zł, III m-ce – 150 zł 
flots dla  25 %  startujących w/w konkursach 
 
 
 

 

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowe informacje dotyczące programu zawodów 

 

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

 



   
 

 

 

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI | ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań | +48 502 39 05 51 | biuro@wzjpoznan.pl | www.wzjpoznan.pl 
 

Strona 6 z 8 

 

VIII. OPŁATY 

Opłaty: 

Opłaty: 
- wpisowa – 70 zł od konia zgłoszonego na dwa lub jeden dzień zawodów. 
Dla klubów zgłaszających na zawody powyżej 10 koni opłata wpisowa wynosi 35 zł od każdego 
zgłoszonego konia na dwa lub jeden dzień zawodów. 
- startowe: 
- 50,00 zł od startu w konkursach Towarzyskich i Zabawowych 
- 55,00 zł od startu w konkursach Regionalnych w klasach L i P 
- 60,00 zł od startu w konkursie Regionalnych w klasie N 
- 70,00 zł od startu w konkursie Regionalnym w klasie C      
Opłata za boks: - 160 zł za całe zawody (licząc od piątku po popołudniu)  
  -   80 zł za 1 dzień zawodów 
  -   60 zł boks dzienny bez ściółki (wstawienie koni tylko na czas 
               trwania konkursów)  
Ściółka standard – słoma, 85 zł – dopłata za trociny (za 1 balot),  Kostka siana – 40 zł. kostka słomy – 30 
zł. Balot siana – 350 zł. Balot słomy – 300 zł. 
Dla klubu zgłaszającego powyżej 10 koni opłata za boks 140 zł za całe zawody, 70 zł za 1 dzień zawodów 
Za korzystanie ze słomy i siana z balotów znajdujących się w stajniach lub pustych boksach naliczona 
zostanie opłata w wysokości 300 zł. 
Za wstawienie konia do niewykupionego boksu (lub korzystanie z infrastruktury stajennej bez 
uprzedniego wykupienia boksu naliczona zostanie opłata w wysokości 300 zł. 

 

 

Sposób i warunki płatności: 

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać przedpłaty wpisowego w wysokości 70 zł od każdego zgłoszonego 
konia na dwa lub jeden dzień zawodów. Dla klubu zgłaszającego powyżej 10 koni przedpłata wynosi 35 zł 
od każdego zgłoszonego konia na dwa lub jeden dzień zawodów. 
Przedpłatę należy wpłacić w terminie do 15-02-2023 r. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy. 
Dane do przelewu:  
Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego 
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica 
Santander Bank Polska SA  51 1090 1405 0000 0001 0019 6143 
z dopiskiem: Zawody Regionalne lub Towarzyskie (z datą zawodów i nazwą konia)  
Osoby, które będą chciały fakturę zobligowane są do wpisania w tytule przelewu numeru NIP 

 

Dodatkowe informacje: 

Ratownicy medyczni obecni na terenie zawodów przez całe zawody. 
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IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Rezerwacje noclegów w samym Jaszkowie wg. kolejności zgłoszeń. 
 
Oficyna: -  80 zł/nocleg/os. (cena bez śniadania) 
Mieszkania 2-3 pokojowe, pokoje 3 osobowe, w każdym mieszkaniu łazienka + WC. 
 
Internat: -  70 zł/nocleg/os. (cena bez śniadania) 
       50 zł/nocleg/os. – łóżka piętrowe (cena bez śniadania) 
Pokoje 2,3,4 osobowe, w pokoju umywalka z ciepłą i zimną wodą. Łazienki wspólne dla kilku pokoi, na 
korytarzu. Pokoje z łóżkami piętrowymi 5-6 osobowe. 
 
Przystań – 300 zł – 2 os./doba. Pokój z łazienką na piętrze (cena ze śniadaniem) 
   - 50 zł/osoba/doba – pokoje na parterze ze wspólną łazienką (cena bez śniadania) 
Osoby nocujące z psem w Internacie, Oficynie i na przystani – dodatkowa opłata - 50 zł/doba 
 
Pałac:  - 300 zł - pokój 2 osobowy/doba (cena ze śniadaniem) 
   200 zł -  pokój 1 osobowy/doba (cena ze śniadaniem) 
Pokoje z łazienkami. 
Istnieje możliwość dostawki – 100 zł/doba/os. (cena ze śniadaniem)  
Osoby nocujące z psem w Pałacu – dodatkowa opłata - 200 zł/doba 
 
Pensjonat: - 240 zł – pokój 2 os./doba (cena ze śniadaniem) 
       - 160 zł – pokój 1 os./doba (cena ze śniadaniem) 
Osoby nocujące z psem w Pensjonacie – dodatkowa opłata - 100 zł/doba 
  
Podłączenie przyczepy do prądu – 100 zł za dzień. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą Państwo 
korzystać z przyłącza prądu.  Każdy kto nocuje na terenie ośrodka w przyczepie,  samochodzie opłata 10 
zł/dzień za toalety i prysznice. 
Postawienie przyczepy kempingowej/ kampera – 25 zł/dzień. 
 
Pokoje 2 os. na krytej ujeżdżalni – 50 zł/osoba/doba (cena bez śniadania) 
Dla właścicieli psów nocujących w koniowozie – dodatkowa opłata – 60 zł/całe zawody. 

 

 

X. PARTNERZY, SPONSORZY 

Np. informacje dotyczące partnerów, sponsorów, loga, itp. 
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XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

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 przez WZJ dnia 21.02.2023 r. - korekta 

 


