
Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson 
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice 

 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu 

Eliminacje Mistrzostw Polski Młodych Koni 
Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu 
Wrocław, 7 – 8 sierpnia 2010 r.  

1. Termin: 7 – 8 sierpnia 2010 r.   

2. Miejsce: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

3. Organizator: Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, 

tel. 71 339-83-64, fax. 71 333-45-18, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, 

ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, tel. 71 339-83-64, fax. 71 339-76-10, 

e-mail: tor@wtwk-partynice.pl 

4. Uczestnicy: kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ lub DZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni. 

Liczba zawodników: bez ograniczeń. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnego ograniczenia 

liczby koni (ograniczona liczba boksów). Prosimy pamiętać o dokumentach hodowlanych koni 

startujących w eliminacjach MPMK (określających pochodzenie, właściciela, hodowcę, a także 

paszport hodowlany).  

5. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny, 

pozostałymi przepisami PZJ oraz Regulaminem Mistrzostw Polski Młodych Koni 2010. 

6. Warunki udziału: 

a) Zawodnicy, luzacy oraz osoby towarzyszące – na własny koszt, 

b) konie – koszty transportu i pobytu pokrywają delegujący. 

7. Program zawodów: 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2010 r. o godz. 1930 

Prosimy o dostarczenie dokumentów zawodników i koni na odprawę techniczną. 

•••• numery konkursów, UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z listami startowymi, gdyż zawody 

nie muszą odbywać się według kolejności konkursów zgodnej z numeracją podaną 

w propozycjach!!! 

•••• Wstępne listy startowe będą do wglądu od godz. 1600 w dniu 6 sierpnia 2010 r. w biurze 

WTWK - Partynice oraz na stronie internetowej AKU Thomson (www.republika.pl/akuthomson) 

•••• W ramach zawodów odbędą się (8 sierpnia) eliminacje MPMK, to jest dwukrotnie konkursy 

dla młodych koni: 4-, 5- i 6-cio letnich jako programy eliminacyjne. Programy do pobrania 

ze strony http://www.pzhk.pl 

•••• W rundach, w każdym z konkursów będących konkursami Mistrzostw Dolnego Śląska 

prowadzona będzie oddzielnie klasyfikacja ogólna i klasyfikacja zawodników z Dolnego Śląska 

odpowiednich grup wiekowych zapisanych do Mistrzostw.  Zawodnicy Mistrzostw Dolnego 

Śląska, startujący na dwóch koniach, mają prawo startu w finale na jednym koniu, 

pod warunkiem, że koń ten ukończył oba półfinały. Na drugim koniu mogą brać udział 

w konkursie na zasadzie konkursu otwartego.  
 



•••• Od zawodników startujących w rundach I, II i III, w konkursach zaliczanych do klasyfikacji 

Mistrzostw Dolnego Śląska wystarczą licencję regionalne.  

Runda DZIEŃ Uczestnictwo i ograniczenia 
startowe I * I * II * 

I P-6 
(PZJ, Ed. 

2009) 

1 P-7 
(PZJ, Ed. 
2009) 

7 P-8 
(PZJ, Ed. 

2009) 

13 Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Kuce/Zawody Regionalne 

II P-2 
(PZJ, Ed. 

2009) 

2 P-3 
(PZJ, Ed. 
2009) 

8 P-5 
(PZJ, Ed. 

2009) 

14 Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Juniorów/Zawody regionalne 

III N-6 
(PZJ, Ed. 

2009) 

3 N-7 
(PZJ, Ed. 

2009) 

9 N-5 
(FEI, Ed. 

2009) 

15 Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Młodych Jeźdźców/Zawody 
regionalne 

IV C-3 
(FEI, Ed. 

2009) 

4 C-4  
(FEI, Ed. 

2009) 

10 C-6 
(FEI, Ed. 

2009) 

16 Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Seniorów/Zawody regionalne 
(Runda Juniorska) 

V CC-1 
(FEI, Ed. 

2009) 

5 CC-2 
(FEI, Ed. 

2009) 

11 CC-6 
(FEI, Ed. 

2009) 

17 Otwarta (runda młodzieżowa) 

VI CC-4 
(FEI, Ed. 

2009) 

6 CC-7 
(FEI, Ed. 

2009) 

12 CC-8  
(FEI, Ed. 

2009)  

18 Otwarta (mała runda) 

Niedziela – 16 sierpnia 2007 r. 

Konkurs nr 19 - konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 4 l.  - Półfinał MPMK koni 4 l. 

Konkurs nr 20 -  konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 5 l.  - Półfinał MPMK koni 5 l. 

Konkurs nr 21 - konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 6 l.  - Półfinał MPMK koni 6 l. 

Konkurs nr 22 - konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 4 l.  - Półfinał MPMK koni 4 l. 

Konkurs nr 23 -  konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 5 l.  - Półfinał MPMK koni 5 l. 

Konkurs nr 24 - konkurs eliminacyjny MPMK dla koni 6 l.  - Półfinał MPMK koni 6 l. 

8. Opłaty i zgłoszenia: 

8.1 Boksy: stajnia letnia – boks z pierwszą ściółką 150,00 zł za całe zawody, tj. od 6 (godz. 1200) 

do 8 sierpnia 2009 r. (godz. 2000). Tylko potwierdzenie przez organizatora oraz 

przesłanie opłaty za boks wraz ze zgłoszeniem jest gwarancją rezerwacji boksu. Liczba 

boksów ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje wyłącznie pan Jakub Kasprzak  

tel. 71 333-45-16 

• W przypadku wcześniejszego przyjazdu na zawody, ewentualnie późniejszego wyjazdu 

pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł dziennie za boks. 

Uwaga! Prosimy o zabranie na zawody wiader-żłobów. 

• Podłączenie do prądu – tylko po uprzednim zaznaczeniu tego w zgłoszeniu i uzyskaniu 

potwierdzenia możliwości podłączenia – opłata za całe zawody – 60,00 zł 

• Na miejscu możliwość zakupu siana – 10,00 zł kostka i słomy – 6,00 zł kostka 

• Opłata organizacyjna: 100,00 zł od konia za rundę lub 50,00 zł za pojedynczy konkurs. 

• Opłata za jeden konkurs eliminacyjny Mistrzostw Polski Młodych Koni 50,00 zł. 

Opłat należy dokonać wraz ze zgłoszeniem ostatecznym na konto bankowe: Amatorski Klub 

Ujeżdżeniowy THOMSON, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, Bank Gospodarki 

Żywnościowej Oddział Wrocław nr 50 2030 0045 1110 0000 0035 8590 

wraz ze zgłoszeniem. 

Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie opłata w podwójnej wysokości. 

Uwaga!!! Pary, za które nie zostaną uiszczone opłaty na we właściwym czasie 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. 

8.2 Organizator nie pośredniczy w zamawianiu noclegów.  

Najbliższe hotele: 

a) Hotel AGRO (ok. 0,5 km od WTWK-Partynice), ul. Zwycięska 12, Wrocław, 

tel. 71 339-80-21 

b) Hotel Bacero (ok. 0,5 km od WTWK-Partynice), ul. Ołtaszyńska 107, Wrocław, 

tel. 71 339-75-50, e-mail: hotelbacero@hotelbacero.com.pl  

c) Hotel Wieniawa (ok. 7 min. jazdy samochodem od WTWK-Partynice), ul. Gajowicka 130, 

Wrocław, tel. 71 365-33-03, e-mail: rezerwacja@wieniawahotel.pl  

d) Hotel Novotel (ok. 0,5 km od WTWK-Partynice), ul. Wyścigowa 35, Wrocław, 

tel. 71 339-85-15, e-mail: nov.wroclaw@orbis.pl  

e) Hotel Podkowa (ok. 1 km od WTWK-Partynice), ul. Wojszycka 8, Wrocław, 

tel. 71 339-83-60, e-mail: recepcja@hotelpodkowa.pl  

f) Hotel Wrocław Orbis (ok. 4,0 km od WTWK-Partynice), ul. Powstańców Śląskich 7, 

Wrocław, tel. 71 361-46-51, e-mail: wroclaw@orbis.pl  

g) Hotel Bielany (ok. 2,5 km od WTWK-Partynice), ul. Klecińska 3, Bielany Wrocławskie, 

tel. 71 311-27-94, e-mail: recepcja@hotelbielany.com.pl  

Noclegi zamawiać należy samodzielnie. 

W trakcie imprezy czynny będzie bufet na terenie WTWK – Partynice. 

9. Warunki techniczne 

9.1 Czworobok konkursowy - podłoże piaszczyste. 

9.2 Czworoboki rozprężeniowe - podłoże piaszczyste. 

10. Termin przysyłania zgłoszeń ostatecznych upływa 31 lipca 2010 r. Zgłoszenia ostateczne 

wraz z potwierdzeniem dokonania opłat należy nadsyłać na adres Amatorski Klub Ujeżdżeniowy 

Thomson, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław. Zgłoszeń należy dokonywać na DRUKACH 

OFICJALNYCH, z obowiązkowym podaniem nr i nazwy konkursu, imienia, nazwiska zawodnika 

wraz z jego kategorią wiekową. W przypadku koni startujących w konkursach eliminacyjnych 

MPMK prosimy o podawanie nazwy konia z pochodzeniem (Ojciec – matka/ojciec matki), roku 

urodzenia, nr paszportu, maści, płci, rasy, nr wpisu do księgi stadnej lub nr ewidencyjnego, 

hodowcy, właściciela. 

11. Komisja sędziowska: 

Sędzia główny: Janusz Lawin 

Członkowie: 

12. Sekretariat: J. Kasprzak 

13. Sprawy weterynaryjne: 

Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia.  

Bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczone na teren WTWK - Partynice. 

Dokumentacja Klubów/Sekcji i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku 

Jeździeckiego. 



Lp. Funkcja Imię i nazwisko Telefon 

1. Lekarz wet. zawodów Barbara Jandzis 0.607.519.015 

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-go dnia od pierwszego 

szczepienia 

b. szczepienia przypominające: 

• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): żadne 

szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem 

na zawody. 

14.  Dyrektor zawodów: Andrzej Horoszko  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. Zaleca się 

uczestnikom zawodów dokonania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz odpowiedzialności cywilnej. 

16. Dla zwycięskich koni w konkursach przewidziane jest float’s. W rundach nagrody rzeczowe. 

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 Z KONIEM 

I. 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. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział 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. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


