
Mistrzostwa Województwa

Kujawsko-Pomorskiego
w skokach przez przeszkody

Solec Kujawski
10-11.09.2022r.

I. ORGANIZATOR

KJ Classic
ul. Leśna 71c, 86-050 Solec Kujawski

email: info@kjclassic.pl

II. BIURO ZAWODÓW

Dyrektor zawodów: Magdalena Zgórska-Dąbrowska
email: info@kjclassic.pl

tel. 692 431 082

III. OSOBY OFICJALNE

Sędzia główny:Michał Masłowski
Sędzia WZJ Katarzyna Meger 
Sędzia Barbara Błaszak 
Komisarz Iwona Świderek 
Gospodarz toru: Piotr Masłowski
Obsługa komputerowa – Usługi Jeździeckie Pama
Lekarz weterynarii Krzysztof Markiewicz
Kowal Jan Kałabun

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Uczestnicy: wg regulaminu Mistrzostw (załącznik nr 1)
2. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem Dyscypliny B PZJ, oraz Regulaminem Mistrzostw

KPZJ.  Zawodników  i  konie  obowiązuje  dokumentacja  wg  regulaminów  i  przepisów  PZJ.  Obowiązują
aktualne badania lekarskie.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i 

wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
5. 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.



Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza wet. przed stajnią

V. WARUNKI TECHNICZNE

Place konkursowe – podłoże piaszczyste z fizeliną plac 
70mx70m Rozprężalnia – podłoże piaszczyste z fizeliną 65x30m
Plac otwarty w piątek do godziny 18.00

VI. ZGŁOSZENIA

panel zgłoszeniowy na platformie zawodykonne.com

termin zgłoszeń 08.09.2022r.

zgłoszenia po terminie ostatecznym za dodatkową opłatą 100zł

VII. OPŁATY

Senior i Junior za mistrzostwa 400 zł.
    Junior Młodszy za mistrzostwa 350 zł.
     Młodzicy za mistrzostwa 300 zł.
     Amator za mistrzostwa 400 zł. 
     Open za mistrzostwa 400 zł.

Boksy w stajni stałej z poidłami i karmidłami ilość 

58 sztuk. Cena300 zł. Po wykorzystaniu boksów 

zostaną wynajęte boksy mobilne w cenie 250 zł. 

Kostka słomy – 15zł, kostka siana – 20zł

Opłata za boksy na konto bankowe Bogdan Zgórski – 63 1240 3493 1111 0010 4889 1607 do 

01.09.2022r.: potwierdzenie opłat za boks prosimy przesłać na info@kjclassic.pl

VIII.PROGRAM ZAWODÓW

Sobota (10.09.2022)

Konk. Nr Nazwa Kategoria wiekowa Wysokość Rodzaj konkursu
1a I półfinał Kuce młodzik (8-12 lat) 60cm Zwykły
1b I półfinał Kuce II (13-16 lat) 80cm Zwykły
2 I półfinał Amator 90cm Zwykły
3 I półfinał Junior Młodszy 100cm Zwykły
4 I półfinał Junior 110cm Zwykły
5 I półfinał Senior 120cm Szybkości
6a II półfinał Kuce Młodzik (8-12 lat) 60cm Zwykły
6b II półfinał Kuce II (13-16 lat) 80cm Zwykły
7 II półfinał Amator 100cm Zwykły
8 II półfinał Junior Młodszy 100cm Zwykły
9 II półfinał Junior 110cm Zwykły
10 II półfinał Senior 130cm Dokładności
11 Klasa P Konkurs dodatkowy* 110cm Zwykły
12 Klasa N Konkurs dodatkowy* 120cm Zwykły



Niedziela (11.09.2022)

Konk. Nr Nazwa Kategoria wiekowa Wysokość Rodzaj konkursu

13 Klasa P Konkurs dodatkowy* 110cm Zwykły
14 Klasa N Konkurs dodatkowy* 120cm Zwykły
15a I nawrót finału Kuce Młodzik (8-12 lat) 65cm Dokładności
15b I nawrót finału Kuce II (13-16 lat) 90cm Dokładności
15a II nawrót finału Kuce Młodzik (8-12 lat) 70cm Dokładności
15b II nawrót finału Kuce II (13-16 lat) 90cm Dokładności
16 I nawrót finału Amator 105cm Dokładności

II nawrót finału Amator 105cm Dokładności
17 I nawrót finału Junior Młodszy 105cm Dokładności

II nawrót finału Junior Młodszy 105cm Dokładności
18 I nawrót finału Junior 115cm Dokładności

II nawrót finału Junior 120cm Dokładności
19 I nawrót finału Senior 130cm Dokładności

II nawrót finału Senior 135cm Dokładności

Orientacyjne godziny rozpoczęcia pozostałych konkursów oraz listy startowe zostaną opublikowane do 

09.09.2022 na stronie www.zawodykonne.com.

Wszelkie zmiany na listach startowych podlegają opłacie 30,00zł po wcześniejszej zgodzie Sędziego Głównego.

W KONKURSACH DODATKOWYCH STARTOWAĆ MOGĄ WSZYSCY ZAWODNICY 

ZAREJESTROWANI Z WOJEWÓDZTWAKUJAWSKO-POMORSKIEGO, RÓWNIEŻ CI STARTUJĄCY W 

KONKURSACH MISTRZOWSKICH.

*Punktacja konkursów dodatkowych (Rundy OPEN) prowadzona będzie wg następujących wzorów:

• Liczba punktów zwycięzcy konkursu = liczba zawodników ujętych w wynikach – zajęte miejsce +2.

• Pozostałe miejsca = liczba zawodników ujętych w wynikach – zajęte miejsce

• Przejazdy ELI i REZ = 0
punktów Przykład: Przy starcie 23 par w
konkursie:

• I miejsce – 24 punkty, II miejsce – 21 punktów, III miejsce – 20 punktów

Do klasyfikacji łącznej Rundy Open liczona będzie suma punktów z 4 przejazdów konkursów dodatkowych

UWAGA!

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość organizacji zawodów w trybie 3-dniowym, od
piątku, lub ograniczenia liczby zgłoszeń do konkursów dodatkowych (w takim przypadku o przyjęciu decydować będzie
kolejność zgłoszeń, przy założeniu, że pierwszeństwo mają zawodnicy startujący również w Mistrzostwach).



IX. NAGRODY

KATEGORIA KONKURSY

DODATKOWE KUCE KUCE II AMATORZY JUNIORZY JUNIORZY SENIORZY
MIEJSCE (klasyfikacja MŁODZIK MŁODSI

łączna)→ ↓I 700,00 zł 350,00 zł 400,00 zł. 650,00 zł 450,00 zł 1 000,00 zł 2 600,00 zł
II 600,00 zł 250,00 zł. 300,00 zł. 550,00 zł 350,00 zł 800,00 zł 2 100,00 zł

III 400,00 zł 150,00 zł. 200,00 zł. 450,00 zł 250,00 zł 550,00 zł 1 600,00 zł
IV 200,00 zł - - - - - -
V 100,00 zł - - - - - -

Pula 2000,00 zł. 750,00 zł. 900,00 zł. 1 650,00 zł 1 050,00 zł. 2 350,00 zł. 6 300,00 zł.

* Nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną wypłacone/wydane:
- w całości (I-sza, II-ga, III-cia) jeżeli minimalna ilość koni startujących w rundzie wyniesie 9.

- I-sza i II-ga w przypadku startu 5-8 koni w rundzie
– I-sza w przypadku startu 1-4 koni w rundzie

X. ZAKWATEROWANIE

1) Hotel, Restauracja "Leśna", Ośrodek Szkoleniowy ul. Leśna 64 86-050 

Solec Kujawski http://hotellesna.com/ (200 m) TEL. 52 387 16 38

2) Pokoje TWOJSEN Apartamenty Solec Kujawski Adres: Bydgoska 36, 86-050 Solec Kujawski Tel:662 
699 920
3) Gościniec Solaris Adres: Hanki Sawickiej 6, Solec Kujawski (2,5 km)
4) Hotel OSiR Adres: Bojowników o Wolność i Demokrację 3, Solec Kujawski Telefon:52 387 20 15 (2 km)
5) Tanie Noclegi, Pokoje RÓŻANA STANCJA Solec Kujawski Adres: Różana 2, 86-050 Solec

6) Hotel Restauracja Autos *** Adres: Unii Europejskiej 2B, 86-050 Solec Kujawski Telefon:52 387 66
66 (5 km)

Wyżywienie: BAR na terenie ośrodka.

XI. INFORMACJE RÓŻNE

- Na terenie zawodów będą obecni: karetka pogotowia z obsługą medyczną,

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków ikoni 
jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

- Wstęp na teren zawodów bezpłatny.

- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za 
zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.

- W przypadku dużej ilości zgłoszonych koni organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia 
przyjęcia zgłoszonych koni.

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ



KODEKS POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z DOBREM KONIA

FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu

Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być 

podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia 
do startu w zawodach.

a) Prawidłowe postępowanie z koniem

Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać

jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne

konia podczas trwania zawodów lub poza nimi.

b) Metody treningowe

Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i

poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i 

powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane.

c) Kucie i sprzęt

Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć 
ryzyka uszkodzenia ciała.

d) Transport

Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia.

Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez 

kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.

e) Przejazd

Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z 

dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim 

zostaną dopuszczeni do zwodów.

a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje

Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą 

brać udział w zawodach.

b) Stan zdrowia

Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej

występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to 

zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii

c) Doping i leczenie

Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie

tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do 

zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.

d) Zabiegi chirurgiczne

Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego 

konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.

e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie

Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem.

f) Nadużycie pomocy

Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, 
ostrogi, itp.).

3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu 

konia a) Tereny zawodów

Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. 

Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.

b) Podłoże

Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i

utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład

i utrzymanie nawierzchni.

c) Ekstremalne warunki pogodowe

Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone



dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po 

zakończeniu przejazdu w konkursie.

d) Stajnie podczas zawodów

Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. 

Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.

e) Odpowiednia kondycja do podróży

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz 

humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.

a) Leczenie weterynaryjne

Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest

kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia.

b) Skierowanie do kliniki dla koni

W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu 

dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-

weterynaryjną.

c) Urazy podczas zawodów

Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i

jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.

d) Eutanazja

Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany 

eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.

e) Emerytura

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie 

po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.

5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego

możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem 

biorącym udział w zawodach.


