
PROPOZYCJE
REGIONALNYCH ZAWODÓW 

W UJEŻDŻENIU

Stado Ogierów w ŁĄCKU
28-29.08.2021r.

A 1. ORGANIZATOR A

1. Organizator: Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku
2. Adres: Stado Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
3. Telefon kontaktowy: organizacja/boksy/stajnie– Joanna Gawłowska–tel. 600 742 754
4. Biuro zawodów: Agnieszka Bucior –tel. 664 467 776 -klubjezdzieckilack@gmail.com
5. Zgłoszenia: Cheval-Tech- www.zawodykonne.com
6. Dyrektor zawodów: Wojciech Muczyński - klubjezdzieckilack@gmail.com

A 2. OSOBY OFICJALNE A

 Sędzia Główny: Katarzyna Widalska
 Sędzia Delegat WZJ: Beata Libera 
 Członkowie komisji sędz. Joanna Kruk
 Komisarz zawodów Magdalena Jarmuła

Joanna Gawłowska ( asystent komisarza)

 Lekarz weterynarii Konrad Żabka – tel. 505 891 393

 Obsługa komputerowa Cheaval-Tech
 Obsługa medyczna Rehamedtel. 509 775 017

Propozycje zatwierdzone dnia dd.mm.2021przez KS WMZJ/WMZJ

A 3. WARUNKI TECHNICZNE A

Otwarcie stajni 2021-08-27 15:00
Zamknięcie stajni 2021-08-29 22:00

Plac konkursowy 102m x 64m -Piasek kwarcowy z włókniną - Equi Projekt
Rozprężalnia 65m x 33m Piasek kwarcowy z włókniną - Equi Projekt
Dostępność aren 
dla treningu

arena konkursowa: dzień przed rozpoczęciem zawodów do 18.00, 
rozprężalnia: do 21.00.
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A 4. OPŁATY A

OPŁATY KWOTA
Wpisowe+ startowe (od konia) 150 zł– jeden dzień

250 zł – dwa dni
uprawnia do maks. 2 startów konia 
dziennie na ZR

Za boks od konia za całe zwody 1 dzień – 150 zł
2 dni - 250zł

Przy wpłatach gotówkowych (wpisowe i boksy) cena jest o 10% wyższa!!!

Zmiany na listach startowych, za zgodą SG – 20 zł (nie dotyczy skreśleń)

Jednorazowa licencja dla konia wykupywana u
Organizatora 100 zł

Siano 20 zł
Słoma 10 zł
Trociny kostka/balot – 80 zł
Za korzystanie ze słomy i siana z balotów 
znajdujących się w stajniach lub pustych 
boksach

300 zł

Podłączenie koniowozu do prądu 150 zł/dzień
Za wstawienie konia do niewykupionego 
boksu (lub korzystanie z infrastruktury 
stajennej bez uprzedniego wykupienia boksu)

300 zł

4.1. Zgłoszenia należy przesyłać:
- konie z boksem nie później niż do poniedziałku poprzedzającego zawody 
- konie bez boksu do środy poprzedzającej zawody
Uwagi dotyczące rozmieszczenia koni w stajniach (pod warunkiem dostępności boksy w stajniach 
murowanych, angielskiej, namiotowych, zawodnicy obok siebie itp.) będą uwzględniane tylko pod 
warunkiem zawarcia ich w zgłoszeniu. Nie ma możliwości zmiany boksu w dniu przyjazdu koni!!!
Bardzo prosimy nie otwierać zabezpieczonych boksów oraz nie wstawiać koni do boksu innego niż 
wyznaczony. W razie problemów prosimy kontaktować się z szefem stajni.

4.2. Boksy będą dostępne od piątku godz. 16:00. Liczba boksów ograniczona!!!
Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają zawodnicy rezerwujący boksy - decyduje kolejność 
zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty.  

4.3. Boksy będą zagwarantowane tylko po przedpłacie na konto:

K.J„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010.

Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com
4.4. Organizator zapewnia pierwsze ścielenie boksów słomą. Wybór opcji z trocinami oznacza pusty boks - 

trociny do kupienia na miejscu. Prosimy o przemyślane decyzje – zmiana rodzaju ściółki po przyjeździe 
może oznaczać konieczność pościelenia boksu we własnym zakresie. 

4.5. W przypadku wycofania zgłoszenia po środzie poprzedzającej zawody, opłaty nie podlegają zwrotowi. 
Zawodnicy zgłoszeni, którzy nie wezmą udziału w zawodach i nie uiszczą opłat zostaną obciążeni fakturą 
w wysokości wpisowego (i boksu, jeśli został zamówiony).
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W związku z obostrzeniami związanymi z COViD (koniecznością ograniczenia kontaktów) prosimy o 
dokonywanie wpłat za zawody przelewem na konto jak wyżej

Opłata powinna być dokonana przed zawodami i zawierać: wpisowe, startowe, opłatę za boks, 
podłączenie do prądu (gdy konieczne).

W sprawach księgowych, przed zawodami, prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bucior - 
tel. +48 24 262 98 97

A 5. WARUNKI UCZESTNICTWA A

UWAGA – Wszystkich uczestników konkursów i ich konie obowiązują aktualne licencje jak na zawodach  
regionalnych.

Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach aktualnych licencji na stronie 
h p://artemor.pzj.pl/Overview# bez licencji zawodnik nie będzie dopuszczony do startu.

WYMAGANE DOKUMENTY - ZAWODNICY
Zawody Regionalne
1. Licencja regionalna lub ogólnopolska - widoczna w systemie ARTEMOR
2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.

WYMAGANE DOKUMENTY - KONIE
Zawody regionalne
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami
2. Licencja regionalna lub ogólnopolska - widoczna w systemie ARTEMOR

W razie braku licencji konia istnieje możliwość wykupienia jednorazowej licencji konia na 
miejscu u organizatora. 
Rekomendowane jest dokonanie przelewu przed zawodami na konto Warszawsko-
Mazowieckiego Związku Jeździeckiego za licencję jednorazową i okazanie komisji 
sędziowskiej potwierdzenia przelewu z nazwą konia w tytule przelewu /zgodnie z 
wymogami opisanymi na stronie 
h ps://wmzj.waw.pl/wp-content/uploads/2020/11/Cennik-W-MZJ-na-rok-2021.pdf

5.1. Termin zgłoszeń ostatecznych:2021-08-26

5.2. Zgłoszenia przez: www.zawodykonne.com
Przy zgłoszeniach należy zweryfikować i ew. poprawić numeru PZJ konia i numer PZJ zawodnika, rok 
urodzenia jeźdźca/konia. Pozwoli to ustalić precyzyjnie dane uczestnika i uniknąć pomyłek przy wielu 
koniach (także zawodnikach) o tej samej nazwie (imieniu i nazwisku).
Uzupełnienie brakujących lub błędnych danych w zgłoszeniu będzie powodowało naliczenie 
dodatkowej opłaty (20 zł) za każde uzupełnienie lub poprawienie danych.

5.3. Wstępne listy startowe dostępne 2021-08-27 od 22:00.
5.4. Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 2021-08-26opłaty nie podlegają zwrotowi. 

Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w 
wysokości 100%.

5.5. W piątek w godzinach 19-20 istnieje możliwość korekty zgłoszeń sobotnich. 
5.6. Zapisów na kolejne dni należy dokonać najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniego konkursu dnia 

poprzedzającego.
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A 6. PROGRAM A

Uwaga - dokładny czas rozpoczęcia konkursów podany będzie na stronie zawodykonne.com wieczorem 
poprzedniego dnia.

Nr Rodzaj Nagrody

Sobota, 28.08.2021  godz. 8:00

1A Konkurs L-1

Nagrody rzeczowe za miejsca I - III
2A KonkursL-2

3A KonkursP-2

4A KonkursN-4

5A Konkurs C-1

6A
Konkurs elim.
do MPMK

7A Konkurs C-4

8A Konkurs C-5

Niedziela, 29.08.2021  godz. 8:00

9A Konkurs L-1

Nagrody rzeczowe za miejsca I - III
10A KonkursL-2

11A KonkursP-2

12A KonkursN-4

13A Konkurs C-1

14A
Konkurs elim.
do MPMK

15A Konkurs C-4

16A Konkurs C-5

A 7. NAGRODY DODATKOWE A

7.1. Flots dla 25% par.
7.2. Nagrody rzeczowe o wartości 1500zł.
7.3. Do dekoracji wyjeżdża 5 par.

A 8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE A

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

Szczepienie podstawowe:
 Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
 Drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dni od pierwszego szczepienia.

Szczepienie okresowe:

 Co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia. (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
 Żadne szczepienie okresowe nie może odbyć się później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

str. 5



A 9. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA A

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać 
w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów, zamknięcia zgłoszeń przed 
terminem.

9.3. Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie internetowej zawodykonne.com.
9.4. Złożenie protestu, reklamacji, itp. wymaga wpłacenie kaucji 200 zł.
9.5. W trakcie pobytu w SO Łąck osoba odpowiedzialna za konia jest zobowiązana sprzątać po swoim

koniu (poza rozprężalnią i placem konkursowym w trakcie konkursów).
9.6. Wstęp do stajni oznaczonych „zakazem wstępu” – jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONY !!!
9.7. Koniowozy i auta z trailerami należy parkować TYLKO w miejscach do tego wyznaczonych.
9.8. Na terenie SO Łąck obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami.
9.9. W trakcie zawodów, psy mogą poruszać się po terenie wyłącznie na smyczy.Nieprzestrzeganie tego 

punktu spowoduje nałożenie przez organizatora na właściciela psa opłaty dodatkowej w wysokości 
500 zł.

9.10. Osoba zgłaszająca się na zawody zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych 
w propozycjach zawodów, oraz zobowiązuje się do pokrycia zobowiązań z nich wynikających.

9.11. Na terenie zawodów zapewniony będzie catering.
9.12. Regulamin Pokazu konnego „Pierwszy Krok”.

a. Drążki, cavale , koperty, slalom, skoki z kłusa i z galopu.
b. Konkurs towarzyski rozegrany w formie zabawowej.
c. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc w 

pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na lonży).
d. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe floot’s
e. Zgłoszenie do konkursu pierwszy krok powinno nastąpić w terminie zgodnym z propozycjami 

zawodów. 
9.13. W czasie rozgrywania zawodów stosowane będą wszystkie ustanowione przez organy państwowe oraz 

Polski Związek Jeździecki ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
obowiązujące na dzień rozgrywania zawodów.

9.14. Ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie:
 Hotel 12 Dębów w Zaździerzu tel.24 2641329
 Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska tel.691 097 033
 Hotel Rusałka tel.24 38418 00
 Zajazd w Górach tel.500 503 023
 Agroturystyka Maciejówka tel.512 329 684

A 10. KODEKS POSTĘOWANIA Z KONIEM A

 Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach, dobrostan konia 
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, 
starannego obrządku, kucia oraz transportu.

 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 
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koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 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, leczenie obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 
starości, ewentualnie eutanazji.

 Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem.
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