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PROPOZYCJE 

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE w UJEŻDŻENIU - CDN 
KWALIFIKACJE MPMK w UJEŻDŻENIU 2017 

 

9 - 10 września 2017 r. 

 

 

 
LKJ MOSZNA 

1. Organizator : 

 
- Ludowy Klub Jeździecki Moszna  - email :  sekretariat@moszna.pl 

                 adres :  47-370 Moszna, ul.Wiejska 30, woj. opolskie 

             telefony : + 48 77 466 88 33, + 48 77 466 84 29, + 48 77 466 84 16   
        

                                 MOSZNA  GPS  N: 50º 26' 17''  E: 17º 45' 58'' 

      Najlepszy zjazd z autostrady A4 od strony Katowic : GOGOLIN-KRAPKOWICE  

      Najlepszy zjazd z autostrady A4 od strony Wrocławia : OPOLE-RACIBÓRZ   

 dalej 20 km : KRAPKOWICE►STEBLÓW►STRZELECZKI►KUJAWY►MOSZNA 

(kierunek na PRUDNIK)  

   

2. Termin zawodów : 9-10.09.2017 r. 
   

3. Miejsce zawodów : Hipodrom LKJ MOSZNA  

47-370 Moszna, ul.Wiejska 30, woj. opolskie 
   

4. Kategoria zawodów : - otwarte :  Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu (CDN) 

- kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu  

  (w ramach zawodów regionalnych według odrębnych propozycji) 

 

OSOBY OFICJALNE : 

  

 

 

  

5. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO : Magdalena Donimirska-Wodzicka  
 
 

  

6. KOMISJA SĘDZIOWSKA                              Sędzia Główny : 

                                                                               Sędzia PZJ : 

                                                                                Sędziowie : 

 

Marek Ruda 

Łukasz Dziarmaga 

Dorota Gremaud    

Leszek Mazurkiewicz  
 
 

  

7. KOMISARZE ZAWODÓW : Zbigniew Bojda – Szef komisarzy 

Włodzimierz Gajda – asystent komisarza 
   

 
 

  

8. LEKARZ WETERYNARII ZAWODÓW : Sławomir Gołyś  – tel. 502 024 063 

 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA ZAWODÓW : 

  

 
 

  

9. DYREKTOR TECHNICZNY : Anna Bronisz – tel. 510 636 705 

10. BIURO ZAWODÓW : Maria Musioł – tel. 774 668 429 

11. SZEF STAJNI : Franciszek Żymołka – tel. 669 693 731 

   

 Termin ostateczny zgłoszeń : 25.08.2017 r. 
   

 Organizator przyjmuje zgłoszenia elektronicznie za pomocą portalu HUBERTUS -  dostępnego                      

na stronie http://www.zawodykonne.com  . Wraz ze zgłoszeniami należy przesłać dowód wpłaty              

za boksy e-mailem na adres sekretariat@moszna.pl  . Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszeń : 

Anna Bronisz – tel. 510 636 705. 
 

 

      WARUNKI OGÓLNE : 
 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku Jeździeckiego. 

 
 

      UDZIAŁ : 
 

Kluby i sekcje zarejestrowane w WZJ i PZJ, zawodnicy bez przynależności klubowej, zawodnicy zagraniczni.   
 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@moszna.pl
http://www.zawodykonne.com/
mailto:sekretariat@moszna.pl
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      WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Place konkursowe:  2 x czworobok 20x60m - na terenie otwartym hipodromu LKJ Moszna  

                                                    podłoże piasek kwarcowy PROSABLE, 
  

2. Rozprężalnia : czworobok 20x60m - na terenie otwartym hipodromu LKJ Moszna  

                                                    podłoże piasek kwarcowy PROSABLE, 
 

3. Stajnie :  stałe - na terenie Stadniny Koni Moszna (ilość boksów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) 

        namiotowe – na terenie Staniny Koni Moszna 

 
      SPRAWY ORGANIZACYJNE : 

 

-      Możliwy wcześniejszy przyjazd i zakwaterowanie koni w stajniach stałych za odpłatnością, pod warunkiem  

        indywidualnego uzgodnienia tego z organizatorem.    
 

-     Otwarcie stajni :   08.09.2017 r. – piątek - godz. 9.00  

  - pasza własna (w tym siano), organizator zapewnia słomę na pierwsze ścielenie,  

- wiadra do pojenia i żłoby do paszy własne, 

  - chęć dokupienia (zarezerwowania) boksu technicznego na sprzęt należy podać przy zgłoszeniu, 
 

 

-      Place konkursowe będą udostępnione dla zawodników w przeddzień zawodów w godzinach od 10.00 – do 20.00,     
 

 

- Korzystanie z placów konkursowych w przeddzień zawodów w kolejności zapisów po przyjeździe na zawody, 
 

 

- Przegląd weterynaryjny :  Lekarz weterynarii zawodów przeprowadzi indywidualnie w stajni,  
 

 

- Zebranie techniczne : 08.09.2017 r. – piątek - godz.20.00 – w zabytkowej Szorowni SK Moszna.  

Losowanie kolejności startów komputerowe. Udział w zebraniu technicznym nie jest obowiązkowy.  

W czasie spotkania odbędzie się uzupełniające sprawdzanie dokumentów uprawniających do startu                                     

oraz możliwość wniesienia opłat gotówką.       
 

 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie transportu  

i  w czasie trwania zawodów. 
 

 

- Obowiązkowe jest dokonanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaleca się                 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
 

 

 

 

      PROGRAM ZAWODÓW : 
-  

- Wszystkie programy aktualnie obowiązujące dostępne są na stronie www.pzj.pl 

- Konkursy rozgrywane będą na czworoboku 20x60 m. 
 

 

Poziomy trudności 
Nr 

konkursu Dzień 1 
Nr 

konkursu Dzień 2 
Rodzaj 

zawodów 
 

Poziom D 1 Program D-2 9 Program D-3 ZO (CDN) 

Poziom N 2 Program N-5 10 Program N-6 ZO (CDN) 

Poziom N 

KUCE 3 Program N-2 11 Program N-3 ZO (CDN) 

Poziom C 4 Program C-2 12 Program C-3 ZO (CDN) 

Poziom CC 

MŁODZIEŻOWY 5 Program CC-2 13 Program CC-3 ZO (CDN) 

Poziom CC 
MAŁA RUNDA 6 Program CC-4 14 Program CC-5 ZO (CDN) 

Poziom CS 

 RUNDA U25 7 Program CS-1 15 Program CS-3 ZO (CDN) 

Poziom CS 
DUŻA RUNDA 8 Program CS-2 16 Program CS-4 ZO (CDN) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

UWAGA : kwalifikacje do finału Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu  

                   odbędą się według propozycji dla zawodów regionalnych rozgrywanych w tym samym czasie.  

 

http://www.pzj.pl/
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        NAGRODY : 
 

- Flot’s (rozety) dla wszystkich koni uczestniczących w zawodach. Gwarantowana pula nagród pieniężnych 5.100 zł.  
 

Poziomy 

trudności 

Nr i klasa 

konkursu 

Dzień 1 

- wykaz nagród - 
Nr i klasa 

konkursu 

Dzień 2 

- wykaz nagród - 

Rodzaj 

zawodów 
 

 

Poziom D 
 Nr 1 

D-2 

      

- pamiątkowe rozety - 
 Nr 9 

D-3 

 

- pamiątkowe rozety - 

 

ZO (CDN) 

Poziom N 

 

Nr 2               

N-5 

     I miejsce : rzeczowa 

 II miejsce : rzeczowa 

 III miejsce : rzeczowa 

Nr 10              

N-6 

     I miejsce : rzeczowa 

 II miejsce : rzeczowa 

 III miejsce : rzeczowa 

 

ZO (CDN) 

 

Poziom N 

KUCE 

 Nr 3 

N-2 

     I miejsce : rzeczowa 

 II miejsce : rzeczowa 

 III miejsce : rzeczowa 

 Nr 11 

N-3 

     I miejsce : rzeczowa 

 II miejsce : rzeczowa 

 III miejsce : rzeczowa 

 

ZO (CDN) 

Poziom C Nr 4               

C-2 

   I miejsce : 150 zł 

  II miejsce : 100 zł 

 III miejsce :  50 zł 

Nr 12               

C-3 

   I miejsce : 200 zł 

  II miejsce : 150 zł 

 III miejsce : 100 zł 

 

ZO (CDN) 

Poziom CC 
MŁODZIEŻOWY 

Nr 5              

CC-2 

   I miejsce : 150 zł 

  II miejsce : 100 zł 

 III miejsce :  50 zł 

Nr 13               

CC-3 

   I miejsce : 250 zł 

  II miejsce : 200 zł 

 III miejsce : 150 zł 

 

ZO (CDN) 

Poziom CC 
MAŁA RUNDA 

Nr 6               

CC-4 

   I miejsce : 200 zł 

  II miejsce : 150 zł 

 III miejsce : 100 zł 

Nr 14               

CC-5 

   I miejsce : 250 zł 

  II miejsce : 200 zł 

 III miejsce : 150 zł 

 

ZO (CDN) 

Poziom CS 

RUNDA U25 
Nr 7               

CS-1 

   I miejsce : 200 zł 

  II miejsce : 150 zł 

 III miejsce : 100 zł 

Nr 15               

CS-3 

   I miejsce : 250 zł 

  II miejsce : 200 zł 

 III miejsce : 150 zł 

 

ZO (CDN) 

Poziom CS 
DUŻA RUNDA 

Nr 8               

CS-2 

   I miejsce : 250 zł 

  II miejsce : 200 zł 

 III miejsce : 150 zł 

Nr 16               

CS-4 

   I miejsce : 300 zł 

  II miejsce : 250 zł 

 III miejsce : 200 zł 

 

ZO (CDN) 

 

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w całości jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie wyniesie 8. 

W przypadku startu   1-4 koni w konkursie : zastanie wypłacona tylko I-sza nagroda,  

                                   5-7 koni w konkursie : I-sza i II-ga nagroda,   

                                   8 i więcej koni w konkursie : I-sza, II-ga i III-cia nagroda pieniężna. 

Takie same zasady obowiązują przy rozdziale nagród rzeczowych. 
 

 

      WARUNKI WETERYNARYJNE : 
 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko telefon 

1. Powiatowy lekarz weterynarii Piotr Kluczniok 774 661 515 

2. Lekarz weterynarii zawodów Sławomir Gołyś 502 024 063 
 

Przy wjeździe na teren zawodów obowiązuje przedłożenie lekarzowi weterynarii zawodów dokumentów      

weterynaryjnych koni – przed ich rozładowaniem – zgodnie z wymaganiami przepisów weterynaryjnych, 

 
      SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO GRYPIE : 

 

Obowiązuje następujący schemat szczepień : 
 

A. Szczepienie podstawowe : 

- pierwsze szczepienie bazowe – w dniu rozpoczęcia szczepień, 

- drugie szczepienie bazowe – pomiędzy 21 a  92 dniem od pierwszego szczepienia, 

- trzecie szczepienie bazowe – przed upływem 7-go miesiąca od  drugiego szczepienia. 
 

B. Szczepienia przypominające (kolejne szczepienia) :  

– co 6 m-cy (dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)  dla koni startujących w zawodach, 

– co 12 m-cy (dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)  dla koni nie startujących w zawodach, przy konie 

szczepione 1 raz w roku mogą brać udział w zawodach tylko w okresie 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, 

– żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody,   

   wliczając w to dzień wykonania szczepienia, 

– koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum               

   pierwsze i drugie szczepienie bazowe, 

– każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone oznaczeniem szczepionki oraz  
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   podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. 

 
      PRZEGLĄD WETERYNARYJNY : 

- Lekarz weterynarii zawodów może przeprowadzić przegląd weterynaryjny konia  

w każdym czasie podczas zawodów w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za konia. 

 
     WARUNKI UCZESTNICTWA : 

- Zawodnicy i konie muszą spełniać wymagania i posiadać przy sobie dokumenty określone w przepisach PZJ. 

- Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne. 

- Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy.  

- Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg wyceny indywidualnej. 

- Zawodnicy, którzy nie wyjadą do dekoracji bez zgody Sędziego głównego - tracą prawo do zdobytych nagród. 

 
     OPŁATY : 
 

● 250,00 zł – opłata za boks (ilość boksów murowanych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) 

●   50,00 zł – opłata za boks za każdy dodatkowy dzień w przypadku wcześniejszego przyjazdu na zawody 

● 115,00 zł – wpisowe od konia za jeden dzień ZO-CDN (w tym 15 zł na Fundusz badań antydopingowych) 

● 100,00 zł – podłączenie samochodu do prądu 

● 200,00 zł – kaucja za złożenie odwołania 

●   50,00 zł – za dokonanie zmiany w zapisach konkursu (po ogłoszeniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego  

●   50,00 zł – dodatkowa opłata za zgłoszenie konia po terminie     

● 100,00 zł – słoma :  za duży bal 

● 150,00 zł – siano :  za duży bal 

 

Opłaty za boksy należy wpłacić na konto :    Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. 

   47-370 Moszna, ul.Wiejska 30 

Bank Ochrony Środowiska S.A.    

                                         nr konta : 19 1540 1229 2001 4602 2073 0001 
 

-  a potwierdzenie przelewu należy przesłać organizatorowi w terminie do dnia 25.08.2017 r. wraz ze 

   zgłoszeniem ostatecznym. Organizator nie gwarantuje boksów dla koni, za które nie została wniesiona                            

   opłata  na konto w wyznaczonym terminie.  W przypadku rezygnacji z przyjazdu konia na zawody po 

ostatecznym terminie zgłoszeń wpłata nie będzie zwracana. Wpisowe i pozostałe opłaty można dokonać 

przelewem na konto lub na miejscu gotówką, najpóźniej  na 1 godzinę  przed startem w kasie zawodów.                    

Pary bez dokonanych opłat za boksy i za wpisowe zostaną skreślone z listy startowej, zaś w przypadku                     

gdyby para taka wystartowała – nie zostanie ujęta w klasyfikacji sportowej.  

 
        ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE (na koszt własny) : 

 

- Hotele na terenie Stadniny Koni Moszna - tel. 665 155 433, rezerwacja poprzez portal www.booking.com                            

                                                                                                                        „moszna apartments” 

- Hotel ZAMEK w MOSZNEJ  - tel. 77-466 84 63 
 

w okolicy : 

- Hotel ZIELONA ZATOKA w Dębinie (4 km) - tel. 77-437 63 22 

- Hotel ZAJAZD w Krapkowicach (16 km)  - tel. 77-466 18 77, tel.kom. 691 114 747, 691 115 152  

- Hotel SALVE w Głogówku (16 km)  - tel. 77-437 33 13  

- Hotel ARKAS w Prószkowie (22 km)  - tel. 77-541 87 87 

- Schronisko Młodzieżowe w Łączniku (5 km) - tel. 77-437 12 92 

- Ośrodek Kultury w Białej (10 km)  - tel. 77-438 70 26 

- Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej (11 km)  - tel. 77-466 83 25, tel.kom. 505 090 727 
 

oraz  „AGROTURYSTYKA” : 

- Anna Robota     - tel. 77-466 89 36 

- Jerzy Szczurek    - tel. 77-466 89 35 

- Otto Patrzek    - tel. 77-437 54 92 

- Krzysztof Burosz   - tel.kom. 695 456 487 

 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
 

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane 
w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz 
przyjmą do wiadomości, że dobro konia musi być zawsze sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane 
rywalizacji sportowej ani celom komercyjnym.  
 
 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi 
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.  

 

http://www.booking.com/
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II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także 
stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub 
ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.  

 
III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, 

stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia 
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  

 
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.   

 

 

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE przez POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI 


