
Ogólnopolskie Zawody w Ujeżdżeniu 

Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu 

Polsko- Niemieckie  

08-10 czerwiec 2018 Drzonków 

 
 
1. Ranga zawodów:  zawody ogólnopolskie i regionalne 

 

2. Organizator: Lubuski Związek Jeździecki, ZKS Drzonków, SKJ "FAVORIT" Racula 

 

3. Miejsce: WOSiR  Drzonków - hipodrom 

 

4. Termin zawodów: 08-10.06.2018 r, (piątek, sobota, niedziela) 

 

5. Termin i warunki zgłoszeń:  

• ostateczny do dnia 25.05.2018 (piątek),  
• Zgłoszenia jedynie przez formularz zgłoszeniowy online zamieszczony na stronie:  

https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/ 
w przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: zks.zawody@gmail.com 

listy startowe będą dostępne dnia 06.06.2018 na stronie: https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/ 

• obowiązują numery startowe koni we wszystkich konkursach regionalnych i ogólnopolskich ; 

numery startowe koni będą widoczne na listach startowych 

• zapisy do konkursów piątkowych będą pobrane ze zgłoszeń ostatecznych na stronie 
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/ 

• zapisy do konkursów na sobotę oraz zmiany we wcześniejszych zapisach i wykreślenia z konkursów 

sobotnich będą możliwe w trakcie trwania konkursów a najpóźniej kwadrans  po ich zakończeniu w 

piątek i odpowiednio do konkursów niedzielnych  w trakcie trwania konkursów sobotnich a najpóźniej 

kwadrans po ich zakończeniu  

• jeśli zawodnik nie dokona żadnych zmian w piątek na sobotę oraz w sobotę na niedziele, zostanie 

wpisany na listy startowe zgodnie ze zgłoszeniem ostatecznym na zawody tj. z platformy zgłoszeniowej 
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/   

• proszę weryfikować listę startową i kolejność rozgrywania konkursów na platformie 

https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/  ponieważ dopuszczalna jest inna kolejność rozgrywania 

konkursów niż w propozycjach 

• w  każdym dniu zawodów  koń może startować maksymalnie 2 razy na poziomie  

kl L-C, na poziomie kl CC-CS 1 start dziennie 

 

6. Warunki ogólne: 

• Przepisy Ogólne PZJ – aktualna edycja 

• Regulamin Weterynaryjny PZJ – aktualna edycja 

• Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ – aktualna edycja 

• Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia – aktualna edycja 

• Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu – aktualna edycja 

• Przepisy o sędziach – aktualna edycja 

• obowiązuje pełna dokumentacja zawodników i koni zgodna z w/w przepisami 

Wymagana dokumentacja dla koni: dokumenty wg regulaminów PZJ oraz aktualne szczepienia ochronne. 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:  

https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/220
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/220
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/220
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/220
https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/220


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  

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. 

 

7. Warunki techniczne: 

 

• Plac konkursowy:  konkursy na czworoboku  20 m x 40 m , 20 m x 60 m  

podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra"  

• Rozprężalnia:  

podłoże piaskowe wg. systemu „Flut und Ebbe” firmy „Tegra"  

wymiary: 35 m x 70 m 

 

8. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ  oraz zawodnicy niezrzeszeni 

 

9. Osoby oficjalne: Sędzia Główny: Elżbieta Dąbrowska 

                     Sędzia PZJ: Żaneta Sokołowska  

                     Członkowie komisji sędziowskiej: Bartosz Jura, Izabela Bek - Kaczkowska 

                     Komisarz: Zbigniew Bojda 

                     Asystent komisarza: Beata Pakulska 

 

10.Obsługa zawodów: Dyrektor zawodów: Joanna Dykrzak tel 884 902 639 

                                       Biuro zawodów: Ewa Piątkowska zks.zawody@gmail.com 

                                       Lekarz weterynarii zawodów: Katarzyna Pakulska tel 608 447 213 

                                       Powiatowy lekarz weterynarii: Czesław Kochajkiewicz tel 68 4537328 

 

11. warunki uczestnictwa i warunki finansowe: 

 
Opłata Koszt (pln) 

Boks w stajni namiotowej całe zawody 300 PLN 

Boks w stajni murowanej całe zawody 350 PLN  

Boks na jeden dzień  120 PLN  

Opłata za jeden start w zawodach regionalnych w 
przypadku startów przez trzy dni  

 70 PLN 

Opłata za jeden start w zawodach ogólnopolskich 
w przypadku startów przez trzy dni 

 100 PLN 

Opłata za jeden start w zawodach regionalnych w 
przypadku startów w jeden  dzień 

90 PLN  

Opłata za jeden start w zawodach ogólnopolskich 
w przypadku startów w jeden  dzień 

 120 PLN 

Program badań antydopingowych 15 PLN 

siano (balik) 18 PLN 

słoma (balik) 15 PLN 

trociny (balot) w boksach ściółka standard słoma Trociny każdy we własnym zakresie 

Jednorazowa opłata za zgłoszenie konia po 
terminie ostatecznych zgłoszeń 

50 PLN 

Zmiany na listach poza wykreśleniami po ich 

wydrukowaniu 

10 PLN 



 

12. Informacje dodatkowe, różne: 

• zawodnicy z klubów organizatora opłata 50% 

• obowiązuje przedpłata za udział w zawodach  w wysokości 400 zł na konto organizatora, w tytule 

przelewu należy podać imię konia oraz imię i nazwisko zawodnika 

 
92 2490 0005 0000 4500 8839 4822 

 

Lubuski Związek Jeździecki 

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra 

• w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych przedpłata jest  zwracana w 

wysokości 100% 

• po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, przedpłata nie podlega zwrotowi 

• brak wycofania konia po terminie zgłoszeń ostatecznych niezależnie czy przedpłata została dokonana, 

czy nie, powoduje konieczność jej uiszczenia 

• organizator będzie egzekwował prawnie roszczenia finansowe wobec zawodników, którzy nie wniosą 

przedpłaty za udział w zawodach i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń 

tj 25.05.2018 oraz wobec zawodników którzy zgłosili się na jeden dzień i nie wystartowali w zawodach 

 

• boksy będą dostępne od czwartku, od godziny 12.00. Ilość boksów w stajni murowanej ograniczona. 

Liczy się kolejność zgłoszeń z dokonaną przedpłatą. Pozostała część przedpłaty tj. 50 zł , a w przypadku 

nie otrzymania boksu w stajni murowanej- 100 zł , będzie rozliczona jako zaliczka na opłaty startowe. 

W cenie pierwsze ścielenie. Jeśli ma być boks z trocinami należy zaznaczyć w zgłoszeniu -trociny we 

własnym zakresie. Możliwość dokupu słomy i siana -tylko po wcześniejszym złożeniu zamówienia 

razem ze zgłoszeniem ostatecznym. 

Informacje: tel. Dykrzak Joanna 884 902 639 

• jest możliwość wcześniejszego przyjazdu- po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, dopłata za 

boks/doba 50 zł 

• w celu potwierdzenia zgłoszenia na zawody oraz kolejności rezerwacji boksów niezwłocznie po 

dokonaniu przedpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: zks.zawody@gmail.com  

• prosimy pamiętać o zabraniu wiader i żłobów 

• za zniszczenie boksu odpowiada zawodnik lub rodzic/opiekun w przypadku zawodnika niepełnoletniego 

• przez cały czas trwania konkursów na terenie obecna będzie karetka pogotowia, a przez cały czas 

trwania zawodów lekarz weterynarii (osobiście lub pod telefonem)  

tel 608 447 213 

• dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej do godziny 8.00 rano w piątek 

• 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, 

przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów 

• każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych na piątek oraz na listach startowych będzie możliwa 

jedynie za zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych 

• zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród 

• organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach 

• kary za brak dokumentów według stawek PZJ 

• za złożenie protestu pobierana będzie kaucja w wysokości 300 zł 

• przez cały czas trwania zawodów będzie dostępny poczęstunek dla zawodników (kawa, herbata, coś 

słodkiego) 



• jest możliwość  wykupienia obiadu lub całego wyżywienia w restauracji na terenie ośrodka. 

• w  razie małej ilości zgłoszeń zawody zostaną odwołane, a przedpłaty zwrócone 

• organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep 

• programy mogą być czytane w trakcie przejazdów przez osobistego lektora  

 

Dla zawodników z Niemiec będą dostępne programy w wersji DE-na stronie www.zks.pl 

 

13. Program zawodów Ogólnopolskich i Regionalnych i nagrody: 

 

Czwartek:  

• stajnie dostępne od godziny 12.00 

• rozprężalnia i czworobok konkursowy dostępny od  godziny 12.00 do 20.00 . 

  

Piątek: 

• godzina rozpoczęcia konkursów będzie podana po uzgodnieniu ilości startujących zawodników i listy 

startowej na piątek 

 

 

• Łączna pula nagród finansowych (8.600 zł) i rzeczowych we wszystkich konkursach ponad 9.000 zł. 

• Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie i dla wszystkich koni startujących w konkursach 

dowolnych do muzyki. 

• Puchary/statuetki dla zwycięzców wszystkich konkursów. 

• Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w całości jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie 

wyniesie 8. Zasady te obowiązują także przy rozdziale nagród rzeczowych. 

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. 

• Konkursy pocieszenia Floot’s dla wszystkich startujących oraz puchary/statuetki dla zwycięzców 

• niedzielny konkurs GP będzie rozgrywany o dodatkowy puchar im. Nemezjusza Kasztelana 
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P - kuce R 1 P-6*  

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

11 P-3*  

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

21 P-4*  

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

X X 



D R 2 D-1 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

12 D-2 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

22 D-3 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

X X 

L R 3 L-1 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

13 L-2 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

23 L-3 

Im 
nagr.rzecz. 

IIm 
nagr.rzecz. 

IIIm 
nagr.rzecz. 

X X 

P R 4 P-1 
Im 90zł   
IIm 70zł   
IIIm 30zł 

14 P-2 
Im 90zł   
IIm 70zł   
IIIm 30zł 

24 P-4 
Im 100zł 
IIm 80zł 
IIIm 40zł 

X X 

N R 5A N-4 
Im 100zł 
IIm 80zł 
IIIm 40zł 

15A N-5 
Im 100zł 
IIm 80zł 
IIIm 40zł 

25A N-6 
Im 120zł 
IIm 100zł 
IIIm 50zł 

X X 

N O 5B N-4 
Im 100zł 
IIm 80zł 
IIIm 40zł 

15B N-5 
Im 100zł 
IIm 80zł 
IIIm 40zł 

25B N-6 
Im 120zł 
IIm 100zł 
IIIm 50zł 

X X 

C R 6A C-1 
Im 120zł 
IIm 90zł 
IIIm 50zł 

16A C-2 
Im 120zł 
IIm 90zł 
IIIm 50zł 

26A C-4 
Im 150zł 
IIm 110zł 
IIIm 60zł 

X X 

C O 6B C-1 
Im 120zł 
IIm 90zł 
IIIm 50zł 

16B C-2** 
Im120zł 
IIm 90zł 
IIIm 50zł 

26B C-4 
Im 150zł 
IIm 110zł 
IIIm 60zł 

31*** C-1 

CC 
młodzieżowy 

O 7 CC-1 
Im 140zł 
IIm 100zł 
IIIm 60zł 

17 CC-2** 
Im 140zł 
IIm 100zł 
IIIm 60zł 

27 CC-6 
Im 170zł 
IIm 120zł 
IIIm 70zł 

32*** CC-1 

MAŁA 
RUNDA 

O 8 CC-4 
Im 160zł 
IIm 120zł 
IIIm 80zł 

18 CC-5** 
Im 160zł 
IIm 120zł 
IIIm 80zł 

28 CC-7 
Im 180zł 
IIm 140zł 
IIIm 100zł 

33*** CC-4 

RUNDA U25 O 9 
CS1-

A 

Im 180zł 
IIm 140zł 
IIIm 90zł 

19 CS-1 
Im 180zł 
IIm 140zł 
IIIm 90zł 

29 CS-3 
Im 200zł 
IIm 160zł 
IIIm 120zł 

X X 

DUŻA 
RUNDA 

O 10 CS-1 
Im 200zł 
IIm 150zł 
IIIm 100zł 

20 CS-2** 
Im 200zł 
IIm 150zł 
IIIm 100zł 

30 CS-5 
Im 250zł 
IIm 200zł 
IIIm 150zł 

34*** CS-1 

               
*      konkursy rozgrywane na czworoboku 20x40        
**    programy kwalifikacyjne do programów dowolnych, uzyskać minimum 60%   
*** konkursy pocieszenia dla par, które nie zakwalifikowały się do startów w programach freestyle 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 Noclegi : WOSiR Drzonków- Camping, informacje COK  tel 68 321 43 10 

   Hotelik „Pod sosnami” tel.: 68 327 50 70, ca.100m 

             „EuroHotelik” tel.: 68 321 40 06, ca.100m 

  „Villa Siesta” tel.: 68 327 50 78, ca.150m 

  „Villa Jaśmin” tel.: 603 930 898, ca.3 km- Racula 

             ,,Słoneczny Gościniec" tel.: 602 257 753  

             ,,Ania" Agroturystyka tel.: 606 716 781, 662 255 781 -Zatonie 

             ,,Orlik" tel.: 504 591 707 - Racula 

             ,,ForRest" tel.: 795 442 384 , 68 327 53 09 - Racula 

             ,,Dana" tel.: 668 172 995- Zielona Góra 

             ,,Gościniec Stodoła" tel.: 68 327 44 50- Przytok 

 

pokoje: Ochla tel.: 603 788 822 

             Racula tel.: 68 327 54 10 

             Racula tel.: 665 302 065 

             Kisielin tel.: 721 721 803 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

KODEKS POSTĘPOWANIA 

1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy 

2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, 

sponsorów i osób oficjalnych 

3. Wszelkie   postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom 

4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i 

bezpieczeństwa koni. 

5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć 

odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni. 

6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi 

oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności. 

7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca  

8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z 

sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.  

9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i 

jednostki podległe respektowały dobro koni.  

10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny 

być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia 

muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.  

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu 

Postępowania z Końmi.    
 

 

Propozycje ZO zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki – Konrad Rychlik, 2018-05-10 


