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PROPOZYCJE  

Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 
 

rozgrywanych pod patronatem  
 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

1.  Organizatorzy :    Polski Związek Hodowców Koni 
      Polski Związek Jeździecki 

   Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson 
      Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice 
 

2.  Miejsce zawodów :   Wrocławskie Centrum Sportu Hippiki i Rekreacji 
       Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – 
Partynice  
      ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 
      tel. +48.71.339.83.64, fax + 48.71.333.45.18  
 

3.  Termin zawodów :              28 – 30.09.2012 r. 
 

4.  Uczestnicy :  Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ oraz zawodnicy bez 
      przynależności 
klubowej.  

Konie zakwalifikowane do MPMK na podstawie  
 wyników konkursów eliminacyjnych, zgodnie ze 
wspólną listą PZHK i PZJ.  

 

5.  Termin zgłoszeń :   wstępnych do 14 września 2012 r. 
ostatecznych do 17 września 2012 r. wyłącznie 
pisemne: fax. 71 333 45 18, e-mail zawody@onet.pl, 
wyłącznie na druku Regulaminu Rozgrywania 
MPMK. Prosimy o przywożenie własnych 
numerów startowych.  
 

6.  Warunki techniczne: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z 
regulaminem rozgrywania MPMK w 2012 r. 
(postanowienia ogólne i szczegółowe – dyscyplina 
ujeżdżenie), aktualnymi przepisami i 
regulaminami dyscypliny, pozostałymi przepisami 
PZJ. Regulamin rozgrywania MPMK w 2012r. 
dostępny na stronie www.pzhk.pl Programy 
półfinałowe i finałowe dostępne na stronach 
www.pzhk.pl i www.pzj.pl Dokumentacja 
zawodników i koni zgodna z wymogami PZJ 
(paszporty koni) oraz PZHK (paszport PZHK). 

 

       
 

mailto:zawody@onet.pl
http://www.pzhk.pl/
http://www.pzhk.pl/
http://www.pzj.pl/


 2 

Plac konkursowy – podłoże piaszczyste 
      Rozprężalnia – podłoże piaszczyste 

Podłoże do „pokazu konia w ręku” – trawiaste 
 
 
7. Warunki udziału:  Zawodnicy, luzacy oraz osoby towarzyszące – na 

własny koszt, konie – koszty transportu i pobytu 
pokrywają delegujący. 

 

8.  Osoby Oficjalne :    
 

  Komisja Sędziowska: 
    Przewodniczący:  Wacław Pruchniewicz   
    Sędzia PZJ:   Janusz Lawin   
    Członkowie:   Ernes Wim  
        Sławomir Pietrzak 
             
  

    Gospodarz toru:  Jacek Pękalski 
    Delegat Wet.:  Jacek Kwiatkowski  
    Komisarz Zawodów: Eliza Skórczyńska 
 

 Komisja Odwoławcza: 
    Przewodniczący:             Marek Gajewski 
    Członek:                         Józef Śnieżek 
 
 Sekretariat Mistrzostw :                                         Katarzyna Karkowska 
  

 Dyrektor  Zawodów:        Andrzej Horoszko 
 Biuro Zawodów :                                                    Jadwiga Wierzbicka 
 Zakwaterowanie koni:      Jakub Kasprzak  tel.  601 705 400 
 Lekarz wet. zawodów:                Krzysztof Kmiecik                
 Obsługa komputerowa:               Katarzyna Karkowska 
 Kowal:       Ryszard Mamajek tel.  602 589 257 
 
 

9.  Program Mistrzostw:.  
 
 

Czwartek, 27 września 2012 r.  
 

           Stajnie otwarte od godz. 12.00 
 kontrola dokumentów  przy wjeździe na teren MPMK /szczepienia, paszporty/ 
 godz. 17.00 - Przegląd weterynaryjny koni 5 i 6 letnich 
 godz. 19.30 - Odprawa techniczna 
 
 

Piątek, 28 września 2012 r.  
 

 11,00 Pokaz koni 4 – letnich w ręku na trójkącie   
 Konkurs nr 1       -   I Półfinał koni 5-letnich 
 Konkurs nr 2       -   I Półfinał koni 5-letnich zagr. 
 Konkurs nr 3         -   I Półfinał koni 6-letnich 
 Konkurs nr 4       -   I Półfinał koni 6-letnich zagr. 
 Konkurs rozgrzewkowy (nieobowiązkowy ) -   dla koni 4 letnich 
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Sobota, 29 września 2012 r.  
 

 10,00 Konkurs nr 5    -  Półfinał koni 4 – letnich 
 Konkurs nr 6     -   Półfinał koni 4 – letnich zagr. 
 Konkurs nr 7                 -  II Półfinał koni 5–letnich 
 Konkurs nr 8                 -  II Półfinał koni 5–letnich zagr. 
 Konkurs nr 9   -  II Półfinał koni 6 –letnich 
 Konkurs nr 10   -  II Półfinał koni 6 –letnich zagr. 

 

Niedziela, 30 września 2012 r.  
 

 10,00 Konkurs nr 11  -  Finał koni 4 – letnich 
 Konkurs nr 12   -  Finał koni 4 – letnich zagr. 
 Konkurs nr 13         -  Finał koni 5 – letnich 
 Konkurs nr 14         -  Finał koni 5 – letnich zagr. 
 Konkurs nr 15   -  Finał koni 6 – letnich 
 Konkurs nr 16   -  Finał koni 6 – letnich zagr. 

 

 

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z listami startowymi, gdyż zawody nie muszą 
odbywać się według kolejności konkursów zgodnej z numeracją podaną w propozycjach!!! 
 
 

10.  Nagrody:   
Nagrody dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli zostaną wypłacone zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (50% właściciel i 50% hodowca)  
za pośrednictwem PZHK wg poniższej tabeli:  
 

Konie I miejsce II miejsce III miejsce 

4 - letnie 1 000 950 900 
5 - letnie 1 000 950 900 

6 - letnie 1 000 950 900 
 
 

Ogólne zestawienie nagród pieniężnych uwzględniające wspomniane wyżej  nagrody 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrody przewidziane przez organizatorów  
przedstawia  poniższe zestawienie: 
 
(Nagrody PZHK oraz AKU Thomson dla koni polskiej hodowli, które zajęły miejsca 1-3 w 
każdej kategorii wiekowej, są dzielone pomiędzy hodowcę i właściciela w proporcji 50/50): 
 
 

Konie Sponsor I miejsce II miejsce III miejsce 

4-letnie hod. pol. PZHK/MRiR

W 

1 875 1 600 1 325 

Organizator 875 650 425 

     

5-letnie hod. pol. PZHK/MRiR

W 

2 375 1 850 1 575 
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Organizator 1 375 900 675 

     

6-letnie hod. pol. PZHK/MRiR

W 

3 250 2 100 1 825 

Organizator 2 250 1 150 925 

     

 
 

Łączna pula nagród wynosi – 27 000 zł  
 
W zgłoszeniu należy podać numer konta,  na który zostaną przelane ewentualne nagrody 
!!!! 
 

11.  Opłaty: 
 

- opłata za badania antydopingowe        15 zł/od konia 
- opłata organizacyjna + boks- namiot/ zawody   275 zł/od konia  
- dopłata do boksu w stajni murowanej                                         50 zł 
- opłata za podłączenie koniowozu do prądu elektr.*  100 zł/za zawody 
- opłata za wcześniejszy przyjazd       100 zł/dzień 
- na miejscu istnieje możliwość zakupu: 
     - siana        10zł/kostkę 
     - słomy        8 zł/kostkę 

     - trociny      50 zl/kostkę 
 

* wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu chęci podłączenia w zgłoszeniach 
 

Opłat należy dokonać wraz ze zgłoszeniem ostatecznym na konto bankowe: Amatorski Klub 
Ujeżdżeniowy THOMSON, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, e-mail: zawody@onet.pl, Bank 
BGŻ Oddział Wrocław nr 27 2030 0045 1110 0000 0238 0290 wraz ze zgłoszeniem. Kara 
finansowa za zgłoszenie konia lub uiszczenie opłat po terminie wynosi 200,00 zł od 
konia. 
Uwaga!!! Pary, za które nie zostaną uiszczone opłaty nie zostaną dopuszczone do startu. Kluby, 
których zawodnicy zostali zgłoszeni do startu i nie zgłosili rezygnacji w terminie zgłoszenia 
ostatecznego zostaną obciążone wszystkimi opłatami dotyczącymi ich zawodników. 
 

12. Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów.  
 

Najbliższe hotele: 
 

a) Noclegi Zwycięska, ul. Zwycięska 12, Wrocław, tel. 0.71.339.80.21 
b) Hotel Bacero, ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław, tel. 0.71.339.75.50,  

e-mail: hotelbacero@hotelbacero.com.pl  
c) Hotel Wieniawa, ul. Gajowicka 130, Wrocław, tel. 0.71.365.33.03,  

e-mail: rezerwacja@wieniawahotel.pl  
d) Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35, Wrocław, tel. 0.71.339.85.15,  

e-mail: nov.wroclaw@orbis.pl  
e) Hotel Podkowa, ul. Wojszycka 8, Wrocław, tel. 0.71.339.83.60,  

e-mail: recepcja@hotelpodkowa.pl  
f) Hotel Wrocław Orbis, ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław, tel. 0.71.361.46.51,  

e-mail: wroclaw@orbis.pl  
g) Hotel Bielany, ul. Klecińska 3, Bielany Wrocławskie, tel. 0.71.311.27.94,  

e-mail: recepcja@hotelbielany.com.pl  

mailto:hotelbacero@hotelbacero.com.pl
mailto:rezerwacja@wieniawahotel.pl
mailto:nov.wroclaw@orbis.pl
mailto:recepcja@hotelpodkowa.pl
mailto:wroclaw@orbis.pl
mailto:recepcja@hotelbielany.com.pl
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Hotele AGRO, Bacero, Novotel w odległości ok. 0,5 km od WTWK – Partynice, hotel 
Podkowa  
w odległości ok. 1 km, hotel Bielany ok. 2,5 km, hotel Wrocław ok. 4,0 km od WTWK – 
Partynice, hotel Wieniawa ok. 7 min. jazdy samochodem. Noclegi zamawiać należy 
samodzielnie.  

 
W trakcie imprezy czynny będzie bar na terenie WTWK – Partynice. 
 
13.  Sprawy weterynaryjne: 
   

Lp funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. Barbara Jandzis 607.519.015 

2. Delegat wet. PZJ Jacek Kwiatkowski 602.639.894 

3. Lekarz wet. zawodów Krzysztof Kmiecik 601.846.755 

 

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.  

 Konie 5 i 6 letnie muszą posiadać: 
- paszport PZJ oraz paszport PZHK 
- licencję PZJ w dyscyplinie skoków 
- aktualne świadectwo zdrowia  

 
Konie 4. letnie, zakwalifikowane do MPMK, muszą posiadać paszport 
identyfikacyjny wydany przez OZHK/WZHK oraz być zarejestrowane w 
Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja w PZJ nie jest 
obligatoryjna. Każdy koń zagranicznej hodowli startujący w MPMK musi być 
sprawdzony przez dział ksiąg stadnych PZHK pod względem rodowodowym 
oraz być zarejestrowany w bazie danych PZHK. 
Konie bez aktualnych szczepień nie będą wpuszczane na teren WTWK-
Partynice. 

 
 

 14. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. Zaleca się 
uczestnikom zawodów dokonania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 

 15. Dla wszystkich koni, które ukończyły Mistrzostwa Polski Młodych Koni  przewidziane 
jest float’s oraz tabliczki. 
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Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w 
jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego 
kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i 
nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym 
celom np. komercyjnym. 

 
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 
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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 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z 
wytycznymi FEI. 

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 
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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.  

 

 
Propozycje zatwierdzone przez PZHK i PZJ w dniu: 


