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POWOŻENIE 2017 

 

Ranga zawodów: MPMK     Miejsce: Morawa
    

Data: 22-24.09.2017 

 

 
 

WARUNKI OGÓLNE: 
 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami: 
 

- Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego 2014, 
- Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia 2017, 

- Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego 2016, 
- Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni 2017, 

- FEI Rules for international combined Driving events, 12th edition, 1st January 2017 
- Przepisy o Sędziach 2014 

- Regulaminem MPMK 2017 

 
 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ (Konrad Rychlik)    
Warszawa, dn. 2017-09-07 

 
 

 
 

 
Propozycje zatwierdzone przez PZHK (Andrzej Stasiowski) 

Warszawa, dn. 2017-09-07  
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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

 

1. Typ zawodów 
 

Ranga zawodów: MPMK 6l  

  MPMK 5 l   

  MPMK 4l  

 

 

Kategoria wiekowa:Senior, Młodzik, Junior, Junior Młodszy  

Data :  22-24.09.2017 

Miejsce: Morawa 

 

 
2. Organizator 

 

Nazwa: LKS STRAGONA STRZEGOM  

     Adres: Morawa 36 

     Kod pocztowy: 58-150 Strzegom  

     Telefon: 74 8554042 Fax : 74 8554042 

     Email : office@stragona.pl  

Internet: www.stragona.pl 

 

Nazwa: POLSKI ZWIAZEK HODOWCÓW KONI 

Adres: ul. Koszykowa 60/62 m.16, Warszawa 

  

3. Komitet Organizacyjny: 

Dyrektor Zawodów: Marcin Konarski 

Biuro Zawodów: Marta Wójcik, Roksana Kłos, Dagmara Małecka  

Kontakt: 

Adres: 58-150 Strzegom, Morawa 36   

Tel.:   74 8554042 

 

 

http://pzj.pl/
mailto:office@stragona.pl
http://www.stragona.pl/
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II. OSOBY OFICJALNE 
 

1. Komisja Sędziowska: 

    

   

Lp. Imię Nazwisko Funkcja  KLASA 

1. Barbara  Bereznowska Sędzia Główny  6 latki,4 &5 latki,  

2. Tomasz Mossakowski  sędzia PZJ 
6 latki,4 &5 latki,  

3. Błażej  Czajka sędzia PZJ 
6 latki,4 &5 latki,  

4. Edward  Trzemżalski sędzia stylu 
4 & 5 latki 

5. Paweł  Mazurek sędzia stylu 
4 & 5 latki 

6. Czesław  Konieczny sędzia stylu 
4 & 5 latki 

 

  

    

2. Delegat Techniczny: 
Witold Bogacz  

 

3. Gospodarz Toru:  
Krzysztof Rembowski 

 
4. Szef Komisarzy: Lucyna Łasica 

Komisarze:   Magdalena Helon 
 

5. Komisja oceniająca styl na przeszkodach oraz oceniająca konie na 
trójkącie: Czesław Konieczny, Paweł Mazurek, Edward Trzemżalski 

  

6.  Lekarz weterynarii zawodów 
Imię Nazwisko: Julia Kornaszewska 

Email: office@stragona.pl 
Adres: Strzegom, Morawa 36 

Tel. :  Fax  :       

 
 

7. Delegat weterynaryjny: Michał Kornaszewski 
8. Komisja Odwoławcza: Piotr Helon, Józef Śląski 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://pzj.pl/
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III. Program zawodów: 
 

 MPMK   

4-LATKI 

MPMK   

5-LATKI 

MPMK   

6-LATKI 

Data/ 

godz. 

Data/ 

godz. 

Data/ 

godz. 

Otwarcie 
stajni    

22.09 
08.00 

22.09 
08.00 

22.09 
08.00 

Zebranie 
techniczne     

22.09/ 

19.00 

22.09/ 

19.00 

22.09/ 

19.00 

Przegląd 
Weterynaryjny  

22.09/ 

16.00 

Trójkąt 

22.09/ 

17.00 

22.09/ 

17.15 

Próba 
Ujeżdżenia    

23.09/ 

08.00 

23.09/ 

10.00 

23.09/ 

11.00 

Próba 
terenowa   

24.09 

Od 10.00 

24.09 

Od 10.00 

24.09 

Od 10.00 

Próba 
zręczności     

23.09/15.00 23.09/15.00 23.09/15.00 

Ceremonia 
dekoracji 

24.09/11.00 24.09/11.00 24.09/11.00 

 
 

 
IV. WARUNKI TECHNICZNE 

 
 

Mistrzostwa Polski Młodych Koni rozgrywane będą zgodnie z regulaminami: 

 MPMK – patrz www.pzhk.pl oraz www.pzj.pl 

 MPMK dla koni 4 i 5-letnich zostaną rozegrane z oceną stylu,  

 dla koni 6 -letnich na poziomie klasy C przepisów PZJ i regulaminu PZJ 2017. 

 

4.1. Pokaz na trójkącie 
 

Konie 4 letnie obowiązkowo uczestniczą w pokazie na trójkącie, a konie 5- i 6-letnie  
w obowiązkowym przeglądzie weterynaryjnym odbywających się przed lub w 

pierwszym dniu mistrzostw. 
 

Na trójkącie oceniane są następujące elementy: 
· typ i pokrój 

· kondycja i pielęgnacja (w tym kucie) i ogólne wrażenie 
· ruch w stępie i kłusie 

 
Zgodnie z regulaminem MPMK-D 2017. 
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4.2. Próba Ujeżdżenia(zgodnie z Regulaminem MPMK-D oraz Powożenia PZJ) 
 

Klasa  

konkursu 

Program 

Ujeżdżenia 

PODŁOŻE  

MPMK 4-latki Program MPMK dla 

koni 4 letnich  
 

trawa 

MKM 5-latki Program MPMK dla 
koni 5 letnich - 
Program MPMK dla 
koni 5 letnich 

trawa 

MPMK 6-latki Nr 6 PZJ trawa 

Oceny dokonuje 3 sędziów: 2 oceniających na krótkiej oraz 1 sędzia na długiej ścia-
nie czworoboku (porozumiewają się za pomocą krótkofalówki). Komisja wystawia 

wspólną notę za każdy element. Skala ocen od 0 do 10 punktów bonifikacyjnych za 
każdy element (z dokładnością do 0,1 punktu). Wynik końcowy stanowi suma punk-

tów za poszczególne elementy (stęp, kłus, przydatność do zaprzęgu i łatwość cią-
gnięcia, wrażenie ogólne) podzielona przez 4. 

Otrzymujemy wynik w punktach bonifikacyjnych, który podawany jest do wiadomo-
ści publicznej wraz z komentarzem przez przewodniczącego komisji. 

Ocenie podlegają 

Stęp 0-10 punktów 

 Rytm 

 Takt 

 Aktywność 

 Obszerność wykroku i swoboda 

Kłus 0-10 punktów    

 Rytm 

 Takt 

 Równowaga 

 Zaangażowanie zadu i elastyczność kroków 

 Ekspresja i rozluźnienie 

 Dążność do ruchu naprzód (tendencja do krycia przestrzeni) 

Przydatność do powożenia i łatwość ciągnięcia 0-10 punktów 

 Impuls i giętkość 

 Ruszanie na wprost chętnie i bez oporu 

 Posłuszeństwo i lekkość 

 Swoboda, rozluźnienie i praca na pomocach 

 Potencjał do zebrania 

http://pzj.pl/
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Wrażenie ogólne 0-10 punktów 

 Postawa i zrównoważenie 

 samoniesienie 

 reakcja na pomoce chętnie i bez oporu 

Suma z dokładnością do 0,05 punktu 
WYNIK – suma dzielona przez 4 elementy składowe oceny. 

PUNKTY KARNE 

 1 pomyłka 0,2 pkt 

 2 pomyłka 0,4 pkt 

 3 pomyłka eliminacja 

4.3. Próba terenowa( zgodnie z MPMK-D oraz Regulaminem Powożenia 
Art. 4 p. 1-10) 

 
MPMK - PRÓBA TERENOWA – MARATON (na styl) 

 
Sędziowana na styl dla koni 4 i 5 letnich. 

 

Konie 6 letnie wg przepisów PZJ. 
 

DYSTANSE 

Odcinki  4-latki 5-latki 6-latki 

A 4-5 km 5-6 km 6-8 km 

D 800-1000 m 800-1000 m 800-1000 m 

E 4-5 km 5-6 km 6-7 km 

Przeszkody 4 5 6-8 

Bramki 4 5 5-6 

 
TEMPO (PRĘDKOŚĆ) 

Odcinki 4-latki 5-latki 6-latki 

A 13 km/h 14 km/h 15 km/h 

D 7 km/h 7 km/h 7 km/h 

E 13 km/h 13 km/h 14 m/h 

U koni 5-letnich doliczane są punkty bonifikacyjne za najkrótszy w kolejności, 
łączny czas pokonywania wszystkich 5 przeszkód mara tonowych. Mimo pokonania 
maratonu w najkrótszym czy dobrym czasie, bardzo istotny jest styl pokonywania 

przeszkód, którego ocena nie musi być związana z punktami przyznawanymi 
za czas. 

Koń który uzyskał najkrótszy łączny czas: 

 1 miejsce – 1 pkt. 

http://pzj.pl/
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 2 miejsce – 0,8 pkt. 

 3 miejsce – 0,6 pkt. 
 4 miejsce – 0,4 pkt. 

 5 miejsce – 0,2 pkt. 

 6 miejsce oraz kolejne – 0 pkt. 

 
4.4. Próba zręczności 

 
Oceny dokonuje 3 osobowa komisja wystawiając wspólną notę za każdy element 

oceniany z dokładnością do 0,1 pkt. Suma punktów za poszczególne elementy 
stanowi wynik wyrażany w  punktach  bonifikacyjnych,  podawany  wraz  z  

komentarzem  przez  przewodniczącego komisji. Wynik może być pomniejszony o 
punkty karne za błędy. 

PRÓBA SKŁADA SIĘ Z: 

· Konie 4 letnie - 14–16 przeszkód prędkość –200 m/min 
· Konie 5 letnie 14–16 przeszkód prędkość –230 m/min 

· Konie 6 letnie zgodnie z przepisami PZJ –kl. C (250 m/min) 
 

Podłoże: trawa o wymiarach 110mx60m  
 

V. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 

5.1.Prawo startu w MPMK mają zawodnicy z aktualną licencją odpowiednią do klasy 
konkursu PZJ/ WZJ (klasa L i N – licencja WZJ, klasa C –licencja PZJ). 

 
5.2. Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenia ostateczne Data :17.09.2017 

 
5. 2.1. Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości min.250 

PLN/60EUR oraz przesłania dowodu wpłaty (kserokopii) wraz ze zgłoszeniami. 

5.2.2. W przypadku odwołania przyjazdu do  5 dni przed zawodami, przedpłata 

zostanie zwrócona. 

Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach, na mniej niż 5 dni przed 

zawodami przedpłata nie zostanie zwrócona.  

5.2.3. Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 5 dni lub nie 

przyjadą w ogóle na zawody zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat 

wynikających z propozycji zawodów w terminie do 3 dni po zawodach. 

5.2.4. Zgłoszenia po terminie - Organizator ma prawo nie przyjęcia na zawody 

zawodników - koni, które nie zostały zgłoszone w terminie. Organizator w miarę 

możliwości może przyjąć dodatkowe zawodników-konie zgłoszone po terminie za 

dodatkową opłata 100 PLN/15EUR.  

http://pzj.pl/
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5.2.7. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą 

organizatora i po wpłacie 50 PLN/15EUR.  

 

Zgłoszenia należy nadsyłać: 

Nazwa:        LKS Stragona Strzegom 

Adres: Morawa 36 kod pocztowy:58-150 

Telefon: 748554042  

Email:  entries@stragona.pl 

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać przez panel: www.zawodykonne.com 

 

UWAGA- ZGŁOSZENIA DO MPMK NA DRUKACH PZHK   
http://pzhk.pl/selekcja/mpmk/mpmk-2015/ 

 
Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 20.00 dnia: 21.09.2017r.  na 

stronie www.stragona.pl 

 
5.3. Warunki finansowe: 

Wpisowe: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Przedpłata na  boksy/wpisowe w wysokości  250PLN/65EUR zostanie zapłacona 

do dnia 12.09.2017r.  Zgłaszający ma obowiązek do przesłania dowodu wpłaty 
wraz ze zgłoszeniami ostatecznymi, tj. do 12.09.2017r. 

 
Istnieje możliwość zakupienia siana u organizatora. Koszt jednej kostki 15zł/4EUR 

Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą ; trociny we własnym zakresie. 
Istnieje możliwość zakupu trocin na miejscu u Organizatora po cenie rynkowej. 

Wpłaty należy dokonywać na konto: 
 

WALUTA PLN EUR 

Nazwa Banku: 
Name of Bank: 

WBK BZ Strzegom 

 
Klasa 

Panel zgłoszeniowy 

Opłata dla 
polskich 

zawodników 
PLN 

Opłata dla 
zawodników 

zagranicznych 
EUR 

MPMK 4,5,6 
z boksem  

250 60 

Podłączenie do prądu 100 25 

Krajowy program badań 
antydopingowych 

15 4 

http://pzj.pl/
mailto:entries@stragona.pl
http://www.zawodykonne.com/
http://pzhk.pl/selekcja/mpmk/mpmk-2015/
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Adresodbiorcy:
  

Address of the 
account holder 

: 

LKS STRAGONA STRZEGOM  
58-150 Strzegom, Morawa 36 

Numer konta: 

IBAN : 

57 1090 2343 0000 0001 

0499 1177 

PL42 1090 2343 0000 0001 

0499 6685 

SWIFT:  WBKPPLPP 

VI. Zakwaterowanie i  wyżywienie.  

Lista hoteli: 

Pałac Morawa: Morawa 1, Tel. 74 854 97 30; 

Hotel Syrena: ul. Kasztelańska 18, Strzegom, Tel. 74 855 55 29; 

Hotel Stragona: Al. Wojska Polskiego 47, Strzegom, Tel. 74 855 15 49; 

Stajnie zostaną udostępnione od dnia  27.09.2017r. 

 

VII. NAGRODY(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28-30 oraz Regulaminem powożenia 

Art. 10 p.2.5) 

 

 

W konkursach MPMK będą prowadzone dwie klasyfikacje. Pierwsza Mistrzostw Polski 
Młodych Koni. Prawo startu i klasyfikacji posiadają wyłącznie konie spełniające 
kwalifikacje i wymagania PZHK. Druga klasyfikacja Ogólna uwzględniająca konie 
PZHK oraz wszystkie konie hodowli zagranicznych zarejestrowane w innych 
narodowych związkach sportowych niż PZJ. Konie zarejestrowane w innych 
związkach sportowych niż PZJ muszą posiadać potwierdzenie kwalifikacji swojej 
narodowej federacji do startu w zawodach o takich parametrach konkursu jak 
przewidziane w danej klasie. W konkursie otwartym nie maja prawa startu konie 
polskiej hodowli zarejestrowane w PZJ/WZJ a nie posiadające kwalifikacji zgodnych z 
PZHK.  
Dla koni startujących w MPMK i spełniających wymagania PZHK oraz posiadających 
wpis do ksiąg PZHK przewidziano specjalne nagrody: 
 
 

Lokata  Nagrody 
ogółem 

(zł) 

W tym nagrody 

PZHK/ MRiRW LKS Stragona 

Strzegom 

   Hodowca Właściciel Właściciel 

I m. 4–latki 2 750 zł 1 375 zł 500 zł 875 zł 

I m.  5–latki 3 750 zł 1 875 zł 500 zł 1 375 zł 

I m.  6–latki 5 500 zł 2 750 zł 500 zł 2 250 zł 

suma     12.000 zł 

 
Ogólne zestawienie nagród pieniężnych uwzględniające nagrody Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, a także nagrody Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Organizatora 
przedstawia tabela powyżej. 
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Nagrody MRiRW, PZHK oraz Organizatora dla właścicieli i hodowców TRZECH NAJLEPSZYCH 

KONI zostaną wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(50% właściciel  i 50% hodowca) za pośrednictwem PZHK i Organizatora. 
 

VIII. INNE 
 

8.1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 
zawodów. 

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków  
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 
odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 

przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie 
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

 
8.2.  Sprawy 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.  

 

Lp funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz wet. Andrzej Bielarczyk 748523084 

2. Delegat wet. PZJ Michał Kornaszewski       

3. Lekarz wet. zawodów Julia Kornaszewska TEL. 

 

I. 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  
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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. 
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