
 
PROPOZYCJE 

Zawody Ogólnopolskie  
oraz  

eliminacje Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 
Augustówek, 02 – 04 lipca 2010 

 
 
I. ORGANIZATOR 

SKJ BAJARDO 
Augustówek, ul. Św. Huberta 4 
05-152 Czosnów 
www.skjbajardo.pl  
Stella Hordyj-Strzeszewska tel. 0-604 756-657 

 
II. BIURO ZAWODÓW 

Dorota Zboińska tel. 0-602 219-659 
fax. 0-22 665-50-59  
e-mail: biuro@skjbajardo.pl 
 

III. OSOBY URZĘDOWE 
1. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Sędzia Główny    p. Anna Piasecka 
Przew. KS eMPMK, Sędzia PZJ  p. Sławomir Pietrzak 
 
Członkowie  p. Wacław Pruchniewicz 
   p. Krzysztof Tomaszewski 

p. Beata Libera 
Komisarz zawodów p. Jarosław Węgorzewski 
  

2. LEKARZ WETERYNARII p. Anna Smelczyńska 
 

3. SEKRETARZE  
Zapraszamy osoby chcące odbyć praktyki sędziowskie.  
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie w biurze zawodów chęci odbycia praktyk. 

 
IV. WARUNKI OGÓLNE 

 Przepisy Ogólne PZJ (edycja 2010) 
 Regulamin Weterynaryjny PZJ (edycja 2010) 
 Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ (edycja 2010) 
 Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja 2010) 
 Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu (edycja 2010) 
 Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni (wydanie 2010) 

 
V. ZGŁOSZENIA 

 Na obowiązujących drukach e-mailem lub faxem  (druk zgłoszenia) 
 Termin zgłoszeń ostatecznych 27.06.2010 (niedziela),  
 Koszty organizacyjne:   

- 240,00 zł za jedną rundę 
- 120,00 zł za jeden pojedynczy start  
- 15,00 zł opłata antydopingowa 

 
OBOWIĄZUJĄ NUMERKI STARTOWE KONI (w biurze zawodów będzie można wypożyczyć za 
kaucją 15zł) 

http://www.skjbajardo.pl/
mailto:biuro@skjbajardo.pl
http://www.skjbajardo.pl/zgloszenie.xls


VI. SPRAWY WETERYNARYJNE 
 

Powiatowy lekarz wet. - Jacek Leszczyński, tel. 0-22 775 22 27 
Lekarz wet. Zawodów - Anna Smelczyńska, tel. 0-601 350 090 

 
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 

 
VII. WARUNKI TECHNICZNE 

Place konkursowe  –  podłoże piaszczyste 2 place 20 x 60m 
Rozprężalnie   –  podłoże piaszczyste  

 
VIII. OFEROWANE ŚWIADCZENIA 

Boksy w namiotach w cenie 250zł/boks za całe zawody. Warunkiem rezerwacji boksu jest 
dokonanie wpłaty na konto organizatora 51 8009 0007 0012 0421 2001 0001  i przesłanie faksem 
lub e-mailem kopii przelewu do dn. 25-06-2010. Boksy dostępne będą od 01-07-2010 godz. 1100 
do 04-07-2010. Nie dopełnienie w/w warunków zwalnia organizatora z zapewnienia boksu. 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę w boksach. Istnieje możliwość kupienia na miejscu słomy i 
siana po 9,00zł/kostkę. Paszę należy przywieźć własną. 

 
IX. PROGRAM ZAWODÓW 
 

RUNDA 1-szy dzień 2-gi dzień 3-dzień  

I 1 L4 13 L3 25 L2 otwarta konie ZR 

II 2 P10R 14 P10R 26 P8 otwarta kuce (ZR, ZO) 

II 3 P10R 15 P4 27 P9 otwarta  (ZR, ZO) 

III 4 N6 15 N7 28 N9 otwarta ZR 

IV 5 N1 16 N2 29 N4 otwarta i kuce (ZR, ZO) 

V 6 C3 17 C4 30 C6 otwarta ZO 

VI 7 CC1 18 CC2 31 CC6 otwarta ZO 

VII 8 CC4 19 CC7 32 CC8 otwarta ZO (Mała Runda) 

VIII 9 CS1 21 CS2 33 CS5 otwarta ZO (Duża Runda) 

IX 10 elim. 4-latki 22 elim. 4-latki    

X 11 elim. 5-latki  23 elim. 5-latki    

XI 12 elim. 6-latki 24 elim. 6-latki    

http://dressage.pl/programy/2010/L_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/L_3_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/L_2_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_10_R_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_10_R_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_8_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_10_R_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/P_9_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_6_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_7_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_9_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_1_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_2_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/N_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/C_3_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/C_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/C_6_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_1_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_2_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_6_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_7_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CC_8_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CS_1_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CS_2_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/CS_5_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_4_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_5_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_5_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_6_2010.pdf
http://dressage.pl/programy/2010/MPMK_elim_polfin_6_2010.pdf


 
 

Obowiązują programy edycja 2010  
W konkursach eMPMK każdego dnia są po dwa przejazdy. 
Program P10R będzie rozgrywany na czworoboku 20 x 40m 
Ostateczna informacja o rozegraniu rundy regionalnej L będzie podana po zamknięciu listy 
zgłoszeń na ZO. 
Wszelkie zmiany na listach startowych za odpłatnością 20,00zł i za zgodą Sędziego Głównego. 
 
Listy zgłoszeń i startowe będą na stronie www.skjbajardo.pl, www.dressage.pl  

 
X. NAGRODY 

 Flots, nagrody rzeczowe i pieniężne za udział w rundzie (nie przewiduje się nagród za 
poszczególne konkurs) 

 Liczba nagradzanych miejsc zależna od frekwencji w konkursie zgodnie z przepisami PZJ 
 
 

XI. INFORMACJE RÓŻNE 
 Na terenie zawodów będą obecni: karetka pogotowia z obsługą medyczną, lekarz weterynarii, 

kowal  
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych 
zdarzeń losowych. 

 Wstęp na teren zawodów bezpłatny. 
 Wstęp do stajni tylko: trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni. 
 Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie 

możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych. 
 Konie nie zgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu 

dodatkowej opłaty w wysokości 50 % wpisowego 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

 
 

XII. ZAKWATEROWANIE 
Na własną rękę np. w pobliskim hotelu 
 Hotel „U WITASZAKA” 

Ul. Wł. Lercha 5, Czosnów, tel. 0-22 785-02-02, e-mail: biuro@zajazduwitaszka.com.pl 
 Stajnia SPACEROWA 

Sowia Wola, ul. Spacerowa 20, Czosnów, Tel. 503 61 88 83, 513 66 72 77 
 
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu 
Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we 
współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym. 

1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej 
dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania i transportu. 

2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do 
startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz 
interwencji w razie złego traktowania konia. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu 
zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i 
wygody koniom e drodze powrotnej z zawodów. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie 
po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz 
spokojnej starości. 

5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i 
kwalifikacji w tym zakresie. 

 
Propozycje zatwierdzone  przez PZJ w dniu 2010-06-09 
 
 
 
 
 

http://www.skjbajardo.pl/
http://www.dressage.pl/
mailto:biuro@zajazduwitaszka.com.pl


 
 
 
 
JAK DOJECHAĆ DO KLUBU 
Dojazd z Warszawy trasą gdańską do Czosnowa (10km za Łomiankami) na światłach w lewo  
na Adamówek i Sowią Wolę, po ok. 1km na rondzie skręt w prawo na Dobrzyń. Za Dobrzyniem w 
miejscowości Augustówek skręt w pierwszą ulicę w lewo, na wprost ok. 0,7km,(zgodnie z 
drogowskazami na Bajardo).  
 

Czosnów

Adamówek

Dobrzyń
Augustówek

Sowia Wola

SKJ  BAJARDO

Warszawa

G
dańsk
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