
 

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 

Zawody Regionalne 

w skokach przez przeszkody 

Moszna  

10-11.06.2022 

( piątek – sobota ) 

 

 

 

 

 
 

 

 



I. INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Miejsce rozgrywania zawodów Stadnina Koni Moszna 

Kategoria Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody 

Termin: 10.06.2022 oraz 11.06.2022 

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki Moszna 
47-370 Zielina, ul. Wiejska 30 
tel./fax. 77 466 88 33 
e-mail : moszna@moszna.pl 

  

II. WARUNKI OGÓLNE: 

  Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ 

1. Przepisy ogólne PZJ - wydanie/rok 2020 

2. Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody - wydanie/ rok 2022 

3. Regulamin zawodów w Konkurencji Skoki przez Przeszkody - wydanie/ rok 2022 

4. Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontrola leczenia koni - wydanie/rok 2021 

5. Przepisy o osobach oficjalnych - wydanie/ rok  2020 

6. Wytyczne w sprawie organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 - 
28.03.2022 

 

Dyrektor Zawodów:                                                            Magdalena Donimirska-Wodzicka 

Biuro Zawodow                                         Maria Musioł 

Obsługa komputerowa Włodzimierz Gajda 

Szef stajni   Tomasz Stachowiak 

Lekarz weterynarii Aleksandra Matusz- Łukawska 

Podkuwacz Waldemar Kauczor 

Obsługa medyczna Centrum Ratownictwa Specjalistycznego ANKAR 

 

 

mailto:moszna@moszna.pl


      OSOBY OFICJALNE:       

      Sędzia główny:                                                     Małgorzata Krawczyk - B1 

      Sędzia OZJ:                                                            Ewelina Tokarczyk - B2 

      Sędzia:                                                                    Izabela Bek - Kaczkowska - B1 

      Sędzia:                                                                    Grzegorz Jasiczek - B2 

      Komisarz:                                                               Małgorzata Kram - K1 

     Gospodarz Toru:          Wiesław Laskowski - LGT1 

 

III.  UDZIAŁ: 

       Kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ posiadający ważną licencję. 

 
 
IV. WARUNKI TECHNICZNE:  
 
      Otwarcie stajni:                                                     10.06.2022 i 11.06.2022 od godzi. 9:00  

      Sprawdzanie dokumentów:                                10.06.2022 i 11.06.2022 od godz. 9:00 

      Zebranie techniczne:                                             nie dotyczy  

      Zawody otwarte - hipodrom           60 x 80 m, podłoże -piasek kwarcowy 

      Rozprężalnia :              30 x 60 m, podłoże – piasek kwarcowy 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU: 

W zawodach regionalnych mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ 
posiadający ważną licencję, aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie obejmujące ryzyko 
udziału w zawodach.  

Organizator ma prawo nie dopuścić do startu zawodników nie spełniających w/w kryteriów. 

 

VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA:  
 
Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do dnia 06.06.2022, jedynie przez portal 
www.zawodykonne.com. 
 
W związku z ograniczoną dostępnością boksów, organizator nie gwarantuje możliwości otrzymania 
boksu na zawody.   

 

 

http://www.zawodykonne.com/


VII. OPŁATY: 

a/ Opłata za 1 dzień zawodów: 150 zł za konia ( w tym 5 zł od konia/dzień na rzecz OZJ ) 

b/ Opłata za 2 dni zawodów: 220 zł za konia ( w tym 5 zł od konia/dzień na rzecz OZJ ) 

c/ Opłata za boks: 280 zł (piątek - sobota) 

d/ Siano balot: 70 zł 

e/ Słoma: 25 zł 

f/ Trociny balot: 80 zł (dwa balony na pierwsze ścielenie) 

g/ Za każdą zmianę na listach startowych pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł 

 
Opłaty za udział w zawodach należy kierować na konto: 

  

Bank Spółdzielczy w Strzeleczkach 

61 8883 1028 2003 0000 1355 0001   

Ludowy Klub Jeździecki Moszna  

 ul. Wiejska 30 ; 47-370 Zielina 

 
 
W przypadku wycofania konia z udziału w zawodach po 06.06.2022 bez względu na okoliczności, 
pozostaje obowiązek wniesienia opłaty za udział w zawodach.  
 
W przypadku wniesienia opłaty za boks i wycofania konia z udziału w zawodach po 06.06.2022 
bez względu na okoliczności, opłata za boks nie ostanie zwrócona.  
 
Opłat należy dokonywać przelewem wraz ze zgłoszeniem w terminie do 06.06.2022. 
Brak wniesienia opłat za start, skutkuje skreśleniem zawodnika z list startowych.  
 
 
VIII. NOCLEGI: 

1.Pokoje gościnne na terenie SK Moszna tel. 77/466 88 33 

2.Hotel Zielona Zatoka w Dębinie tel. 77/437 63 22  

3.Hotel ZAJAZD Krapkowice tel. 77/466 13 64  

4.Hotel SALVE Głogówek tel. 77/437 33 13 

5. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej tel. 77/ 466 83 25 10.  

 

IX. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE: 
 
Wymagana dokumentacja koni:  
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia, aktualną licencję wg przepisów PZJ i PZHK 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie. 
 
 



Obowiązuje następujący schemat szczepień: 
a. szczepienie podstawowe: w dniu rozpoczęcia szczepień – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie 
później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 
b. szczepienie przypominające: (okres karencji) nie mniej niż na 7 dni przed przybyciem na zawody 
 

Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu. 

Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników: Zgodna z wymaganiami PZJ 

 

Inne warunki: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe podczas zawodów szkody, 

wypadki oraz kradzieże.  

 

X. NAGRODY: 

 

Pula Nagród: 6.500 zł (w tym nagrody rzeczowe o wartości 3.000 zł) 

Konkurs nr. 1 ; 2 ; 7 ; 8 ( LL )      : Puchary  

Konkurs nr. 3 i 9 ( L )      : Puchary lub nagrody rzeczowe  

Konkurs nr. 4 i 10 ( P )  Nagrody pieniężne   : I - 200 zł , II - 150 zł, III - 100 zł, IV - 50 zł V - 25 zł 

Konkurs nr. 5 i 11 ( N )  Nagrody pieniężne  : I - 250 zł, II - 200 zł, III - 150 zł, IV - 100 zł, V - 50 zł 

Konkurs nr.  6 ( N 1 )  Nagrody pieniężne  : I - 300 zł, II - 250 zł, III - 200 zł, IV - 150 zł, V - 50 zł 

Podział nagród pieniężnych:   

- od 1 do 5 koni w konkursie - zostanie wypłacona nagroda wyłącznie za I miejsce  

- od 6 do 10 koni w konkursie - zostaną wypłacone wyłącznie nagrody za I i II miejsce 

- od 11 do 15 koni w konkursie - zostaną wypłacone wyłącznie nagrody za I,II i III  

- od 16 – 20 koni w konkursie - zostaną wypłacone wyłącznie nagrody za I,II,III i IV  

- powyżej 20 koni i więcej w konkursie zostaną wypłacone wszystkie nagrody  

 

Flot dla 25 % koni biorących udział w konkursie 

 

XI. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

PIĄTEK - 10.06.2022  

 
Konkurs nr 1 - mini LL - 80 cm - z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 Regulaminu B) 

Konkurs nr 2 - LL - 90 cm - z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 Regulaminu B) 

Konkurs nr 3 - L - 100 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 4 - P - 110 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3 

Konkurs nr 5 - N - 120 cm - szybkości art. 239 

Konkurs nr 6 - N1 – 125 cm - zwykły art.238.2.1 



SOBOTA - 11.06.2022 

Konkurs nr 7 - mini LL - 80 cm - z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 Regulaminu B) 

Konkurs nr 8 - LL - 90 cm - zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 9 - L - 100 cm - zwykły art.238.2.1 

Konkurs nr 10 - P - 110 cm - o wzrastającym stopniu trudności z jockerem art. 269.5 

Konkurs nr 11 - N - 120 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów. 

 

XII. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM : 

 

I.  Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że 
wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad 
niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku 
dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane 
współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym.   
 
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi 

stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia i transportu. 

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział  

w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania 

pomocy medycznej. 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 

także podczas podróży powrotnej z zawodów. 

 
V. 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 
ewentualnie eutanazji. 
 
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez OZJ (Natalia Gruszka) w dniu 26/05/2022 

 


