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INFORMACJE OGÓLNE 
1. Organizator: Opolski Związek Jeździecki & Ludowy Klub Jeździecki Lewada 
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23; tel. 77 487 54 17, tel. 602 179 542, e-mail: lewada@kjlewada.pl  
2. Miejsce zawodów: Wielofunkcyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20 
3. Termin zawodów: 26-27.03.2022 
4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 22.03.2022 Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez platformę zgłoszeniową 
https://zawodykonne.com/zawody/47/70 

Komisja sędziowska: 
Sędzia Główny: Łukasz Małek – B1 
Sędzia WZJ: Anna Młyńczyk - BP  
Sędzia: Paweł Przybyła – B1 
Komisarz: Ewelina Tokarczyk – K2/B2 
Gospodarz toru: Dariusz Świderski – GT2 
Obsługa komputerowa i fotokomórki: Lesław Tokarz 
Spiker i nagłośnienie: Daniel Karpiński 
Lek. Wet.: Anna Nowak 
Dyrektor biura zawodów: Dorota Karpińska 
Kierownik stajni: Oliwia Sobel tel. 791627673 
 
5. Warunki techniczne 

- Plac konkursowy  - kryta ujeżdżalnia o wymiarach 30 x 70 m, podłoże piasek kwarcowy 
- Rozprężalnia - kryta ujeżdżalnia o wymiarach  24 x 56 m, podłoże piasek kwarcowy 

6. lista braków dokumentacji zawodników i koni zostanie umieszczona na portalu zawodny konne.com w czwartek 
24.03.2022. Braki w dokumentacji należy uzupełnić e-mailem dokumentyskoki@gmail.com do godziny 19 w 
przeddzień startu. 
7. Organizator posiada ograniczoną ilość boksów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  
Stajnie będą gotowe od 25.03.2022 r. od godziny 1200 Konieczne żłoby do paszy (pasza własna, również siano, 
zapewniamy pierwsze ścielenie słomą, dodatkowa ściółka w cenie – trociny 60zł za balot, słoma 20zł kostka). 
Godziny otwarcia stajni podczas zawodów: 7:00-21:00. 
8. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja 
zgodna z w/w. przepisami. Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnym Regulaminem Skoków PZJ oraz 
Regulaminem Halowych Mistrzostw Opolszczyzny w Skokach przez przeszkody 2022. 
9. Wymagana dokumentacja dla koni: dokumenty wg regulaminów PZJ oraz aktualne szczepienia ochronne 
10. Organizator nie odpowiada  za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 
 
11. Opłaty:  
Zgłoszenia będą akceptowane po dokonaniu całości wpłat (wpisowe + ewentualnie boks) przelewem.  
Nie będzie możliwości opłat gotówką na terenie zawodów. 
Prosimy o dokładny opis opłat przelewem: 
Ludowy Klub Jeździecki lewada, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów 
Nr konta: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576 
Tytuł przelewu: HMO 2022 albo HZR-B 26-27.03, nazwisko zawodnika, imiona koni 
 
O chęci otrzymania faktury VAT, proszę poinformować przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki podczas dodawania 
zgłoszenia na panelu: zawodykonne.com - gdzie należy także podać dane do faktury. W przeciwnym razie 
wystawienie faktury nie będzie możliwe. 
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Prosimy dokonywać zgłoszeń na oba dni zawodów – istnieje możliwość elektronicznej korekty zgłoszeń przez Wasze 
konto na zawodykonne.com (zakładka moje zawody / Zakrzów / zapisy na następny dzień). 
 
11.1 Opłata wpisowa:  
Zawody Towarzyskie i Regionalne:  
- 140 zł od konia za dzień zawodów (w tym 5 zł na rzecz OZJ),  
- 270 zł od konia za dwa dni zawodów (w tym 10 zł na rzecz OZJ), 
Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny (opłata za całą rundę w tym 10 zł od konia na rzecz OZJ):  
- Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Nadzieje Jeździeckie (za rundę – konkursy 2, 3, 14) – 280 zł 
- Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Mała Runda (za rundę - konkursy 6, 7, 18) – 300 zł 
- Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Średnia Runda (za rundę  - konkursy 8, 9, 20) – 320 zł 
- Halowe Mistrzostwa Opolszczyzny Duża Runda (za rundę  - konkursy 10, 11, 22) – 350 zł 
Parom startującym w HMO 2022 w ramach opłaty wpisowej oprócz rundy HMO przysługuje jeden start w konkursie 
zawodów regionalnych lub towarzyskich w niedzielę 27.03.2022 (Nie dotyczy Dużej Rundy). 
11.2. Opłata za boks 
- 320 zł (słoma), stajnia murowana, dwa dni zawodów (koniecznie zaznaczyć rodzaj boksu przy zgłoszeniu!), 
- 250 zł (słoma), stajnia namiotowa, dwa dni zawodów, 
- 60 zł trociny (balik),  
Warunkiem rezerwacji boksu jest wpłata przelewem przy zgłoszeniu. Ilość boksów ograniczona. Boks w stajni 
murowanej należy koniecznie zaznaczyć przy zgłoszeniu (brak możliwości zaznaczenia oznacza brak boksów w stajni 
murowanej). Decyduje kolejność zaakceptowanych (opłaconych) zgłoszeń. 
11.3. Podłączenie do prądu – tylko po wcześniejszym zgłoszeniu, cena 100 zł 
11.4. Licencja jednorazowa regionalna konia* 40 zł 
11.5. Licencja jednorazowa regionalna gościnna zawodnika lub konia* 40 zł 
*osoba wykupująca licencję jednorazową WZJ dla konia, automatycznie oświadcza, że jest właścicielem konia lub 
osobą przez niego upoważnioną do wykupienia licencji oraz udziału w zawodach 
Wstrzymana zostaje możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla zawodnika podczas zawodów, 
rozgrywanych na terenie województwa Opolskiego. W dalszym ciągu istnieje możliwość wykupienia licencji 
jednorazowej dla konia. 
 
Noclegi: 
Hotel GOSiR Zakrzów, ul. Parkowa 20 – tel. 77 8873020 www.gosirzakrzow.pl  
RESTAURACA DWOREK - odległość 12,5 km- ul. Wygon 3, 47-415 Szonowice tel.+ 48 501 175 396,  
www.restauracja-dworek.pl 
Hotel Florres** - odległość 10,5 km, ul. Nowa 1 a, 47-280 Pawłowiczki, tel. +48 693 232 873, www.florres.pl 
Dworek Komorno – odległość 15 km – ul. Harcerska 85, Komorno, Tel. +48 77 4033919, www.dworekkomorno.eu  
 

12. Nagrody: Organizator zapewnia rozety dla zwycięskich koni w konkursach Zawodów Regionalnych i 
Towarzyskich nieklasyfikowanych w HMO. W Halowych Mistrzostwach Opolszczyzny 2022 dekoracje odbywały się 
będą po zakończeniu rundy, wyjeżdżają do nich wszystkie pary, które ukończyły HPO, a nagrody wypłacane będą za 
rundy: 
Kategoria Nadzieje Jeździeckie HMO 
Nagrody rzeczowe za miejsca I-V 
Kategoria Mała Runda HMO – 1500 zł:  
I miejsce – 500 zł. II miejsce  - 400 zł. III miejsce – 300 zł, IV miejsce,  200  zł, V miejsce 100 zł 
Kategoria Średnia Runda HMO – 2000 zł:  
I miejsce – 600 zł. II miejsce  - 500 zł. III miejsce – 400 zł, IV miejsce,  300  zł, V miejsce 200 zł 
Kategoria Duża Runda HMO – 3500 zł:  
I miejsce – 1100 zł. II miejsce  - 900 zł. III miejsce – 700 zł, IV miejsce,  500  zł, V miejsce 300 zł 
 

http://www.gosirzakrzow.pl/
http://www.restauracja-dworek.pl/
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http://www.dworekkomorno.eu/
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13. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w zapisach (po wywieszeniu list startowych) wyłącznie za zgodą sędziego 
głównego i dokonaniu wpłaty w biurze zawodów w wysokości 20 zł. 
 
14. Zawody odbywać się będą zgodnie z Wytycznymi w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w 
Polsce w związku z COVID-19 
 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów. Organizator zastrzega 
sobie prawo do rozpoczęcia konkursu 30 minut wcześniej niż zaznaczono na listach startowych (nie dotyczy 
pierwszego konkursu w danym dniu). 
 

16. Przypominamy, że w naszym okręgu jest obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego konia na zawodach 
rangi regionalnej. Numer nadawany jest każdemu koniowi przyjętemu na zawody. Zawodnicy zobowiązani są do 
posiadania własnych numerów. 
 
17. PROGRAM ZAWODÓW 
Konkursy półfinałowe Halowych Mistrzostw Opolszczyzny są otwarte dla wszystkich zawodników startujących w 
Zawodach Regionalnych i Towarzyskich. Konkursy finałowe (nr 14, 18, 20, 22) Halowych Mistrzostw Opolszczyzny 
są zamknięte wyłącznie dla par rywalizujących w HMO 2022. 
 
Sobota 26.03.2022 r. 
Godz. 09:00  
Konkurs nr 1 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 2 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 70 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1– Pierwszy 
półfinał HMO w kategorii NADZIEJE JEŹDZIECKIE 
Konkurs nr 3 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 70 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1– Drugi 
półfinał HMO w kategorii NADZIEJE JEŹDZIECKIE  
Konkurs nr 4 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 5 kl. „LL” dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 6 kl. "L" zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 - Pierwszy półfinał HMO w kategorii MAŁA RUNDA  
Konkurs nr 7 kl. "L" zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 - Drugi półfinał HMO w kategorii MAŁA RUNDA 
Konkurs nr 8 kl. "P" szybkości art. 239 - Pierwszy półfinał HMO w kategorii ŚREDNIA RUNDA  
Konkurs nr 9 kl. "P" zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 - Drugi półfinał HMO w kategorii ŚREDNIA RUNDA 
Konkurs nr 10 kl. „N” szybkości art. 239 - Pierwszy półfinał HMO w kategorii DUŻA RUNDA  
Konkurs nr 11 kl. „N” zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 - Drugi półfinał HMO w kategorii DUŻA RUNDA  
 
Niedziela 27.03.2022 r. 
godz. 09:00 
Konkurs nr 12 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 13 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 70 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 14 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 80 cm z trafieniem w normę czasu aneks nr 5 Reg. B – 
Finał HMO w kategorii NADZIEJE JEŹDZIECKIE 
Konkurs nr 15 „mini LL” towarzyski wysokość przeszkód do 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 16 kl. „LL” dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 
Konkurs nr 17 kl. "L"  zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 
Konkurs nr 18 kl. "L1" zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 – Finał HMO w kategorii MAŁA RUNDA 
Konkurs nr 19 kl. „P” zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 
Konkurs nr 20 kl. "P1" zwykły bez rozgrywki art. 238.2.1 – Finał HMO w kategorii ŚREDNIA RUNDA 
Konkurs nr 21 kl. „N” - zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 22 kl. „N/N1” – dwunawrotowy art. 273.3.3.1 pierwszy nawrót kl. N zwykły, drugi nawrót kl. N1 
zwykły – Finał HMO w kategorii DUŻA RUNDA 
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18. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. 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.  
II. 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. 
III. Udział w zawodach nie może 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.  
IV. 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.  
V. 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 OZJ dn. 10.03.2022 (Natalia Gruszka) 
 


