Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
KUCÓW, MAŁYCH KONI
I AMATORÓW 2020
11-13.09.2020
I. Organizatorzy: STADNINA KONI KOZIENICE, KJ SKARB KOZIENICE ,UL. WIŚLANA
12, 26-900 KOZIENICE
II. Termin i miejsce zawodów: 11-13.09.2020r. Stadnina Koni Kozienice ul. Wiślana 12,
26-900 Kozienice.

Warunki techniczne: plac konkursowy wym. 100x40 podłoże kwarcowe, rozprężalnia
wym.50x25- podłoże kwarcowe, rozprężania do stępowania podłoże piaskowe
III. Komisja sędziowska:
Sędzia główny zawodów- Jan Limanowski
Sędzia WZJ- Lidia Chomentowska
Sędzia – Beata Podgórna
Komisarz zawodów – Tomasz Kotkowski, Lena Denkiewicz
Gospodarz toru – Bartosz Skrzypczyk
Lekarz weterynarii – Michał Rojek
Komisarz systemu bezpieczeństwa – Ewa Sekuła
Dyrektor zawodów – Sebastian Grzeszczyk
Obsługa komputerowa zawodów, listy startowe - Anna Głoskowska tel.695 923 252
IV. Postanowienia ogólne
a. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ oraz zapisami
niniejszego regulaminu, będącego integralną częścią propozycji (Załącznik nr 1).
b. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubów jeździeckich będących członkami
WMZJ lub w przypadku zawodników bez przynależności klubowej z licencją WMZJ lub PZJ
(BPK MAZ). W przypadku amatorów nie posiadających licencji decyduje miejsce
zamieszkania. Zawodnicy spoza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego mogą
uczestniczyć w zawodach, ale nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej Mistrzostw i
Pucharu.
c. We wszystkich kategoriach kuców i małych koni obowiązuje certyfikat wzrostu kuca/
małego konia zgodnie z przepisami PZJ. d. Zawodnik może startować w jednej kategorii na
dwóch koniach z tym, że po zakończeniu konkursów półfinałowych musi wskazać konia
startującego w finale. Na drugim koniu może w dniu finału startować w konkursie
dodatkowym.

V. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie
www.zawodykonne.com, do dnia 07.09.2020r.(poniedziałek) do godz:24:00 (po tym
terminie formularz zostanie wyłączony) .REZERWACJA BOKSÓW PO WPŁACIE NA
KONTO DO DNIA 7.09.2020
Opłaty za boks należy wpłacać przelewem na konto: KJ Skarb Kozienice, Bank Pekao s.a.
nr 21 1240 5862 1111 0000 5102 1333 . Dowód wpłaty wraz z imieniem konia należy
przesłać na maila:sebastian.kjskarb@op.pl. Boksy zostaną zarezerwowane tylko dla

tych, którzy zapłacą w terminie i prześlą potwierdzenie wpłaty.
50 zł zgłoszenie i opłaty po terminie
Informacje: Sebastian Grzeszczyk Tel.509-225-268

Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego określającymi
zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności w związku

z COVID-19.Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych
Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z
obowiązku stosowania się do ich treści.

VI. Program zawodów:
Piątek 11.09 - I półfinał
Konkurs nr 1 - Amator (90 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 2 - Amator młodszy (65 cm bez szeregów) - dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 3 - Kuce grupa A0 (50 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 4 - Kuce grupa A1 (60 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 5 - Kuce grupa A2 (70 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 6 - Kuce grupa C (80 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 7 - Kuce grupa D (90 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Konkurs nr 8 - Małe konie grupa E (100 cm) dokładności (art. 238.1.1) - I półfinał
Sobota 12.09 - II półfinał
Konkurs nr 9 - Amator (95 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 10 - Amator młodszy (70 cm bez szeregów) - zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 11 - Kuce grupa A0 (50 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 12 - Kuce grupa A1 (60 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 13 - Kuce grupa A2 (75 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 14 - Kuce grupa C (85 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 15 - Kuce grupa D (100 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Konkurs nr 16 - Małe konie grupa E (105 cm) zwykły (art.238.2.1) – II półfinał
Niedziela 13.09 – Finał
Konkurs nr 17 - Amator (95/100 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) – finał
Konkurs nr 18 - Amator młodszy (70/70 cm bez szeregów) - dwunawrotowy zwykły/zwykły
(art. 273.3.4.1) – finał
Konkurs nr 19 - Kuce grupa A0 (55/55 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) –
finał
Konkurs nr 20 - Kuce grupa A1 (65/65 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) –
finał
Konkurs nr 21 - Kuce grupa A2 (75/80 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) –
finał
Konkurs nr 22 - Kuce grupa C (85/90 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) –
finał
Konkurs nr 23 - Kuce grupa D (100/105 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art. 273.3.4.1) –
finał
Konkurs nr 24 - Małe konie grupa E (110/115 cm) dwunawrotowy zwykły/zwykły (art.
273.3.4.1) – finał

VII.W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, osób oficjalnych i
organizatorów, w związku z sytuacją epidemiologiczną, do niezbędnego
minimum ograniczamy kontakty zawodników i szefów ekip z biurem zawodów i

osobami oficjalnymi. W związku z powyższym nie przeprowadzamy kontroli
dokumentów. Prosimy o przysłanie razem ze zgłoszeniami skanów paszportów
koni, zezwoleń na starty juniorów i badań zawodników, o ile nie znajdują się na
stronie PZJ. Zawody odbywają się bez publiczności. Na rozprężalnię wstęp
mają wyłącznie zawodnicy i ich trenerzy lub luzacy

VIII. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe, puchary i flot dla koni oraz nagrody
pieniężne. Pula nagród pieniężnych 11.000 zł. i rzeczowych 6.000 zł.
Konkurs:

Numer konkursu

Pula
w bonach

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV miejsce

V miejsce

Amator młodszy

550zł

Bon
200zł

Bon
150zł

Bon
100zł

Bon
50zł

Bon
50zł

Kuce grupa A0

550zł

Bon
200zł

Bon
150zł

Bon
100zł

Bon
50zł

Bon
50zł

Kuce grupa A1

550zł

Bon
200zł

Bon
150zł

Bon
100zł

Bon
50zł

Bon
50zł

Kuce grupa A2

550zł

Bon
200zł

Bon
150zł

Bon
100zł

Bon
50zł

Bon
50zł

Suma

2.200zł

+ nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4.000 zł

Kuce grupa C

1.900zł

600zł

500zł

400zł

250zł

150zł

Kuce grupa D

2.500zł

750zł

625zł

500zł

375zł

250zł

Małe Konie
grupa E

2.500zł

750zł

625zł

500zł

375zł

250zł

Amatorzy

1.900zł

600zł

500zł

400zł

250zł

150zł

Suma

8.800zł

+

nagrody rzeczowe o wartości 2.000zł

W zależności od sponsorów pula nagród może wzrosnąć.

Nagrody zgodnie z przepisami PZJ.
IX.Opłaty
Opłata organizacyjna za parę koń+ jeździec 250zł
Opłata za boks murowany 350 zł - trzy dni (boksy z poidłami i karmidłami w stajniach).
Opłata za boks namiotowy 300zł- trzy dni ( boksy namiotowe).
Boksy czynne od 10.09 ( czwartek ) od godz.16.00

Osoba zgłoszona do zawodów, w których nie weźmie udziału, niezależnie od przyczyn
lub odwoła uczestnictwo po ostatecznym terminem zgłoszeń, tj. po 07.09.2020,
zobowiązana jest pokryć organizatorowi wszelkie koszty określone w propozycjach
związane z wynajęciem boksu, zgodnie ze zgłoszeniem.
Zakwaterowanie koni –boksy murowane (ilość boksów ograniczona),- boksy namiotowe,
boksy otwarte od dnia 10.09.20r., od godz. 16.00.
Opłaty za boks należy wpłacać przelewem na konto: KJ Skarb Kozienice, Bank Pekao s.a.
nr 21 1240 5862 1111 0000 5102 1333 . Dowód wpłaty wraz z imieniem konia należy
przesłać na maila:sebastian.kjskarb@op.pl. Koniom, za które nie została przelana opłata nie
gwarantujemy boksów. Organizator zapewnia pierwszą podściółkę (słoma), przy wyborze
opcji trocin proszę doliczyć 50zł.
Na terenie ośrodka istnieje możliwość nabycia kostek słomy- 10 zł, siana-15zł, trociny 40 zł
podłączenie do prądu- 50zł ( prosimy o informację w zgłoszeniu).
Opłata karna za psa bez smyczy 200zł
X. . Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ oraz Regulaminem
rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza oraz Halowego Pucharu Warszawy i
Mazowsza w skokach przez przeszkody. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg
regulaminów i przepisów PZJ.

Aktualne licencje (Uchwała PZJ)
Po przesłaniu do biura PZJ drogą mailową podpisanych skanów niezbędnych
dokumentów ( w przypadku paszportów pocztą tradycyjną) interesariusz otrzyma
drogą mailową FAKTURĘ.
Otrzymanie przez biuro w mailu zwrotnym potwierdzenia dokonania opłaty z
WPISANYM W JEGO TYTULE NUMEREM przesłanej do interesariusza faktury nie
będzie oznaczało przyznania licencji.
Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych
licencji na stronie http://artemor.pzj.pl/Overview#,

Kolejność startów:
I półfinał – losowanie
II półfinał - w przypadku I półfinału „dokładności” –w tej samej kolejności jak w I półfinale (w
przypadku miejsc ex aequo według wylosowanej kolejności w I półfinale)
Finał
I nawrót finału w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po półfinałach (przy równej
ilości punktów decyduje wynik II półfinału). Warunkiem startu jest ukończenie minimum
jednego półfinału.
II nawrót finału –10 najlepszych zawodników (+ zawodnicy w wynikiem punktowym równym
wynikowi 10 miejsca) -w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po I nawrocie finału

(przy równej ilości punktów decyduje wynik I nawrotu). Warunkiem startu jest ukończenie
minimum jednego półfinału i I nawrotu finału.
Klasyfikacja Mistrzostw:
● W przypadku eliminacji/rezygnacji w półfinale zawodnik otrzymuje ilość punktów
karnych równą najgorszemu wynikowi punktowemu liczonemu do klasyfikacji w
danym półfinale + 10 pkt.
● W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników przez zawodników na miejscach
I-III, zostanie przeprowadzona rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego.
● Pozostali uczestnicy z jednakowymi wynikami sklasyfikowani będą wg wyniku
przejazdu II nawrotu, a w dalszej kolejności I nawrotu, w przypadku finału jedno
nawrotowego: wg wyniku w finale.
● Zawodnicy są klasyfikowani wg ilości zgromadzonych punktów karnych w
konkursach półfinałowych i finale.
XI. Konie obowiązuje paszport z aktualnymi szczepieniami. Zawodników niepełnoletnich
obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.
XIV. Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
XV. 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.
XVI. Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie
- Hotel ENERGETYK ul. Warszawska 20,26-900 Kozienice, Tel 48 614 32 11 (300 metrów
od stajni)
- Hostel ul.Lubelska 11, 26-900 Kozienice, Tel 515 270 637
- Pokoje gościnne Monika Płatos ul. Bohaterów Getta 10, 26-900 Kozienice,Tel. 697 099
474
- Zajazd Rycerski 26-900 Kozienice, Janów 33, Tel 500 213 905
XVII. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów.
XVIII. W Czasie trwania zawodów będzie przebywał ratownik medyczny i karetka pogotowia
NEO MED
XIX. UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami orzeczenie lekarskie o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia może wydać lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 27 lutego 2019
roku: rozporządzenie ) Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
dla zawodników powyżej 23 roku życia musi być wydane przez lekarza specjalistę w
dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia
kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz
ważny certyfikat PTMS.

Istnieje możliwość odbycia praktyk dla sędziów z trzecią klasą po wcześniejszym
uzgodnieniu z dyrektorem zawodów.
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 WMZJ

