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I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Miejsce:  Hipodrom Sopot 

Data: od: 10.12.2021 do: 12.12.2021  

      

Halowe:  X  Otwarte: ☐ 

      

RANGA ZAWODÓW:    KATEGORIA WIEKOWA: 

Mistrzostwa Polski  ☐  S ☐ 

Halowy Puchar Polski  ☐  MJ x 

CSN  ☐  J x 

ZO - 1*  ☐  JM x 

ZO - 2*  ☐  Mł x 

ZO - 3*  ☐    

ZO DiM 1*–  
 

 
X  
 

   

II. OGÓLNE WARUNKI 

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ 
OBOWIĄZUJĄCYMI W DNIACH ROZGRYWANIA ZAWODÓW:  

 

1.  Przepisy Ogólne PZJ   

2.  Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody   

3.  Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w skokach przez przeszkody   

4.  Przepisy weterynaryjne   

5.  Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni   

6.  Przepisy o osobach oficjalnych    

7. Regulamin rozgrywania krajowych zawodów dzieci i młodzieży   

8. 
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce 

w związku z COVID-19  
  

Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: 2021-09-16 

Komisja Sportu DiM PZJ: Kolegium Sędziów PZJ: Biuro PZJ: 

Marta Stołowska-Lubońska Stanisław Helak Konrad Rychlik 

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu: 

rew. 1 2021-11-15 Konrad Rychlik 

rew. 2 Data Imię i Nazwisko wprowadzającego 
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III. ORGANIZATOR 

1.  Nazwa: Hipodrom Sopot Sp. z o.o. 

2.  Adres: 81-745 Sopot 

3.  Telefon: 58 551 78 96 

4.  E-mail: zawody@hipodrom.sopot.pl 

5.  Strona www:  www.hipodrom.sopot.pl 
 

6.  Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego: 
 

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz kkoczurowska@sopot.pl 
 

7.  Dyrektor zawodów: Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz kkoczurowska@sopot.pl 
 

8.  Biuro zawodów: Cheval - Tech 

9.  Szef stajni: Patryk Filipek techniczny@hipodrom.sopot.pl 796 818 039  

10.  Obsługa medyczna:  NORDAMBULANSE 

 
11.  Inne informacje o organizatorze: 

 Wskazówki dojazdu: http://hipodrom.sopot.pl/pl/kontakt  
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IV. OSOBY OFICJALNE 

 Funkcja: Imię i Nazwisko: Licencja: tel.: Adres e-mai: 

1.  Przewodniczący Komisji 
Sędziowskiej: 

Leszek Pawlak B1 (kwalifikator) 667540540 leszekpawlak@icloud.com 

2.  
Sędzia PZJ: Małgorzata Chajęcka B1/I (kwalifikator) 607571998 m.chajecka@gmail.com 

3.  
Członek Komisji Sędziowskiej: Zofia Górska BP (kwalifikator) 601642824 kapitolgorski@gmail.com 

4.  Członek Komisji Sędziowskiej: Anna Bosiacka B2 792264277 ania.bosiacka@gmail.com 

5.  
Sędzia stylu jeźdźca: Leszek Pawlak, Małgorzata Chajęcka, Zofia Górska 

6.  
Gospodarz Toru: Krzysztof Kierzek LGT1 501192979 kierzekk@o2.pl 

7.  
Asystent Gospodarza Toru: Arkadiusz Weckwert LGT1 607074933 arek_w@poczta.onet.pl 

8.  Asystent Gospodarza Toru: Patryk Filipek LGT2 796818039  

9.  
Szef komisarzy: Alina Talik B3 / K1 660691508 alina.talik@gmail.com 

10.  
Komisarz: Patrycja Sosna B2 / K1 605992219 p.r.sosna@gmail.com 

11.  
Asystent komisarza: Maciej Wojtas B3 511508098  

12.  
Lekarz weterynarii zawodów: Grzegorz Chajęcki  601652703 gchajecki@poczta.onet.pl 

13.  
Kowal: Adam Potrykus  695516342  

14.  
Spiker: rotacja sędziów    
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V. WARUNKI TECHNICZNE 

1.  
Arena konkursowa: 

83m x 48m piasek kwarcowy z włókniną  

 

2.  
Rozprężalnia: 

48m x 25m piasek kwarcowy z włókniną  

 

3.  
Otwarcie stajni: 09.12.2021, 12:00 

4.  
Zamknięcie stajni: Godzinę po zakończeniu ostatniego konkursu 

5.  
Kontrola dokumentów: 

Lista braków zostanie umieszczona w zakładce zawodów na portalu 
zawodykonne.com. Brakujące dokumenty należy przesłać na adres: 

leszekpawlak@icloud.com 

6.  
Przegląd weterynaryjny:  nie przewiduje się 

7.  
Kłódki bezpiecznikowe:  CARO 

8.  
System pomiaru czasu: MIKROGATE 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

1.  
Zgłoszenia: zawodykonne.com 

2.  
Termin zgłoszeń wstępnych: od momentu zaakceptowania propozycji 

3.  
Termin zgłoszeń ostatecznych: 03.12.2021 

4.  
Maksymalna Ilość koni: 220 

5.  
Informacje dotyczące zgłoszeń:  

 

● Decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty.  

● Zgłoszenia z rezerwacją boksu będą akceptowane po dokonaniu opłat przelewem na konto. 

● Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają zawodnicy rezerwujący boksy. 

● Zapisy do konkursów piątkowych należy zaznaczyć przy zgłaszaniu na www.zawodykonne.com  

● Uzupełnienie brakujących lub błędnych danych w zgłoszeniu (Numer PZJ zawodnika lub konia, 

numer paszportu konia, rok urodzenia jeźdźca lub konia, klub itp.) będzie powodował naliczenie 

dodatkowej opłaty (20 zł) za każde uzupełnienie lub poprawienie danych. 

● W czwartek w godzinach 19-20 istnieje możliwość korekty zgłoszeń piątkowych. 

● Zapisów na kolejne dni należy dokonać najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniego konkursu 

dnia poprzedzającego.  

● Przy zapisach do niedzielnych konkursów handicapowych należy podać wysokość startu. 

● Zmiany na opublikowanych listach startowych płatne (40 zł przy stanowisku zgłoszeń w sędziówce) 

po akceptacji SG 

● Wszystkich skreśleń z listy startowej należy dokonywać na minimum 30 minut przed rozpoczęciem 

konkursu. Za skreślenia po terminie zostanie naliczona opłata dodatkowa- 20 zł  

http://www.zawodykonne.com/
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VII. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE 

1. Opłaty: 

Rodzaj opłaty: Koszt (PLN): 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) - ZO DiM za konia 

korzystającego z boksu  
515 zł 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) – ZO DiM za konia nie 

korzystającego z boksu   
315 zł 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) – za konia 

korzystającego z boksu startującego w konkursach zabawowych 
315 zł 

Opłata organizacyjna (wraz z programem badań antydopingowych) - za konia nie 

korzystającego z boksu startującego w konkursach zabawowych 
165 zł 

Dopłata za dodatkowy dzień pobytu konia 100 zł 

Siano (kostka) 20 zł  

Słoma (kostka) 20 zł 

Trociny 80 zł 

Podłączenie samochodu do prądu (za dzień) 80 zł 

Jednorazowa licencja gościnna zawodnika (dot. wyłącznie cudzoziemców) 70 zł 

Jednorazowa licencja gościnna konia 70 zł 

Jednorazowa licencja ogólnopolska konia 70 zł 

Zmiana na liście startowej po jej opublikowaniu (po akceptacji SG) 40 zł 

Wycofanie (skreślenie z listy) później niż pół godziny przed konkursem 20 zł 

Uzupełnienie brakujących lub błędnych danych w zgłoszeniu 20 zł 
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2. Sposób i warunki płatności: 

 

Uchwała nr U/3326 /8/Z/2021 z dnia 12. 10. 2021 r. 
Zarząd PZJ zatwierdza uchylenie uchwały U/3115/1/E/2021. i przyjmuje uchwałę o brzmieniu: 
 Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych wraz ze zgłoszeniem dokonuja na 
rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów. Osoby, które 
wycofają konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymują od organizatora zwrot dokonanych wpłat w 
pełnej wysokości. Osoby, które wycofają konia po terminie zgłoszeń ostatecznych lub nie stawią się na 
zawody otrzymają zwrot 50 % wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat 
dopingowych, jeżeli były pobrane. Jeżeli na miejsce wycofanego konia po terminie zgłoszeń ostatecznych 
osoba zgłaszająca zgłosi innego konia, organizator zawodów ma obowiązek przyjęcia go na zawody bez 
żadnych dodatkowych opłat. 
 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZJ nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021 (poniżej) warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest: 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych Kalendarza PZJ wraz ze zgłoszeniem 
dokonują na rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów.  

Osoby, które wycofają konia przed terminem ostatecznych zgłoszeń otrzymują zwrot od organizatora w pełnej wysokości dokonanych wpłat. 

Osoby, które wycofają konia po terminie ostatecznych zgłoszeń lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot kosztów na warunkach 
przedstawionych w propozycjach zawodów. 

W przypadku, gdy organizator zawodów nie dokona zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od daty zakończenia zawodów osoba, która dokonała wpłaty 
występuje do PZJ przesłanym na adres mailowy pzj@pzj.pl z pisemnym i udokumentowanym wnioskiem o zwrot należnej kwoty przez PZJ.  

PZJ dokona obciążenia organizatora zawodów kwotą równoważną 150% należnej kwoty zwrotu. 

Powyższe zasady zostaną implementowane do wszystkich propozycji zawodów ogólnokrajowych Kalendarza PZJ, które wpłyną do Biura PZJ po 
dniu przyjęcia niniejszej uchwały. 

Przelewów należy dokonywać na konto:  
PKO BP 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353  

Hipodrom Sopot Sp. z o.o., ul. Polna 1, 81-745 Sopot 
Koniecznie z dopiskiem: ZO DiM_imię i nazwisko zawodnika_nazwa koni 

Opłata musi zawierać opłatę organizacyjną oraz opłatę na fundusz badań antydopingowych 
 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością: 725 857 000, ksiegowosc@hipodrom.sopot.pl 
 

Opłaty za zgłoszenia wycofane po terminie zgłoszeń ostatecznych nie zostaną zwrócone 

 

3. Dodatkowe informacje organizatora:  

● Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.  
● Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wysokości 300 zł. 
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć 

miejsce podczas zawodów i transportu. 
● Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów i zamknięcia zgłoszeń przed 

terminem. 
● Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia lub usunięcia z terenu zawodów osób 

głoszących treści religijne lub polityczne 
● Koniowozy i auta z trailerami należy parkować TYLKO w miejscach do tego wyznaczonych. 
● W nowej części Hipodromu obowiązuje ruch jednokierunkowy 
● Dodatkowe informacje będą publikowane na bieżąco na stronie zawodykonne.com 

mailto:pzj@pzj.pl
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● Dostępność aren w czwartek: Arena konkursowa do 19.00, rozprężalnia do 21.00 
● Na całym terenie zawodów psy muszą być trzymane na smyczy. Za psy luzem, organizator może 

nakładać karę w wysokości 500 zł 
● Zawody rozgrywane będą zgodnie z bieżącymi wytycznymi sanitarnymi dot. pandemii Covid-19. 

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi i ich przestrzegania.  
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PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY 

1. Program zawodów: 

Piątek 8:00 Sobota 08:00 
Nr Konkurs Wys. nagrody rzeczowe lub bony o wartości: Nr Konkurs Wys. nagrody rzeczowe lub bony o wartości: 

1 Zabawowy dokładności Do 50 cm - 16 DK dokładności 238.1.1 L (100cm) - 

2 Dokładności 238.1.1 50 cm - 17 DK zwykły 238.2.1 P (110cm) I – 200, II – 150, III - 100 

3 Dokładności 238.1.1 60 cm - 18 DK zwykły 238.2.1 N (120cm) I – 200, II – 150, III - 100 

4 Dokładności 238.1.1 70 cm - 19 DK zwykły 238.2.1 C (130cm) I – 200, II – 150, III - 100 

5 Dwufazowy 274.1.5.3 80 cm I – 150, II – 100, III - 50 20 DK zwykły 238.2.1 CC (140cm) I – 200, II – 150, III - 100 

6 Dwufazowy 274.1.5.3 90 cm I – 150, II – 100, III - 50 21 Zabawowy dokładności Do 50 cm - 

7 Dwufazowy 274.1.5.3 100cm I – 150, II – 100, III - 50 22 Z oceną stylu jeźdźca 50 cm - 

8 Dwufazowy 274.1.5.3 110cm I – 150, II – 100, III - 50 23 Z oceną stylu jeźdźca 60 cm - 

9 Dwufazowy 274.1.5.3 120cm I – 150, II – 100, III - 50 24 Z oceną stylu jeźdźca 70 cm - 

10 Dwufazowy 274.1.5.3 130 cm I – 150, II – 100, III - 50 25 Z oceną stylu jeźdźca 80 cm - 

11 DK z oceną stylu jeźdźca L (100cm) - 26 Z oceną stylu jeźdźca 90 cm - 

12 DK z oceną stylu jeźdźca P (110cm) - 27 Z oceną stylu jeźdźca 100cm - 

13 DK z oceną stylu jeźdźca N (120cm) - 28 Z oceną stylu jeźdźca 110cm - 

14 DK z oceną stylu jeźdźca C (130cm) - 29 Z oceną stylu jeźdźca 120cm - 

15 DK z oceną stylu jeźdźca  CC (140cm) - 30 Z oceną stylu jeźdźca 130 cm - 
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Niedziela 08:00 nagrody rzeczowe lub bony o wartości: 

Nr Konkurs Wys. miejsce I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce VII miejsce VIII 

31 
finał A0, dwufazowy 274.2 

50 cm 
200 150 100 100 50 50 50 50 

32 
finał A1, dwufazowy 274.2 

70 cm 
200 150 100 100 50 50 50 50   

33 
finał A2, dwufazowy 274.2 

85 cm 
200 150 100 100 50 50 50 50 

34 
finał C, dwufazowy 274.2 

95 cm 
300 200 150 100 50 - - - 

35 
finał D' bis, dwufazowy, 274.2 

105 cm 
300 200 150 100 50 - - - 

36 
GP gr D i E  
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 120 cm 

350 300 200 150 100 - - - 

37 
finał Młodzik DK i JM,  
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 110/115 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

38 
GP Dzieci, 
zwykły z rozgrywką, 238.2.2 125 cm 

350 300 200 150 100 - - - 

39 
Finał R Juniorskiej i Młodzieżowej,  
zwykły, 238.2.1 130/135 cm 

300 200 150 100 50 - - - 

40 
Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 kuce 

50/60/70 cm 
120 80 50 - - - - - 

41 
Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 kuce 80/90/100/110 

cm 
120 80 50 - - - - - 

42 
Pocieszenia, zwykły, 238.2.1 duże 
konie 

90/100/110/120 
cm 

120 80 50 - - - - - 
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WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH 
W niedzielę każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz 

Zasady kwalifikacji do Grand Prix i konkursów finałowych wg Regulaminu Dzieci i Młodzieży 

VIII. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a) szczepienie podstawowe: 
● pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 
● drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 

szczepienia. 
b) szczepienie przypominające: 

● co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) 
● żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem 

na zawody. 

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

o Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu 531 151 500 

X. 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. 

 

  

2.  
Nagrody:  Zgodnie z Regulaminem DiM 2021 

3.  
Flots: Dla 25% par z każdego konkursu.  

4.  
Puchary: Za pierwsze trzy miejsca w konkursach finałowych 

5.  Dekoracje: 
Dekoracje tylko w konkursach finałowych – 6 najlepszych par 
W pozostałych flo i puchary do odbioru u komisarzy. 


