
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

XI Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu  
 
 
 

Bogusławice, 27-30 sierpnia 2015 
 
 
 

Zawody współfinansowane ze środków 
 

 
 



 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Typ zawodów  

Ranga zawodów:    MP-PA 
Kategoria wiekowa:   SENIORZY, JUNIORZY 
Data :     27-30.08.2015 
Miejsce:    Stado Ogierów w Bogusławicach 
     Bogusławice 58  
                                                          97-320 Wolbórz 

2. Organizator  
 
SJON Hippoland 
Ul. Kickiego 2 lok U2 
04-369 Warszawa 
www.hippoland.pl 
 
SJ Napoleońska Zagroda 
Napoleonów 6/7 
97-360 Kamieńsk 
www.stadoboguslawice.com.pl 
 
 

3. Komitet Organizacyjny:  
Dyrekcja  Zawodów:  Jadwiga Maźnicka-Maciaszek 

Jacek Ostrowski 
Biuro Zawodów:   Aneta Królikowska  
    Anna Pluta 

 

 
II. OSOBY OFICJALNE 
1. Komisja Sędziowska:  
 
Lp. Imię Nazwisko Funkcja Telefon 
1. Katarzyna Widalska Sędzia Główny 504243467 
2. Krzysztof Tomaszewski Sędzia PZJ 602750433 
3. Magdalena  Jarmuła Sędzia 605837355 
 
2. Delegat Techniczny: Magdalena Jarmuła 
3. Klasyfikator:  Artur Widziński 
4. Szef Komisarzy:              Gabriela Nowicka 
5. Komisarz:                              Piotr Kryszczyński 
6. Lekarz weterynarii: Jacek Kwiatkowski 
 

 

 

http://www.hippoland.pl/
http://www.stadoboguslawice.com.pl/


 
 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE 

1. Program zawodów:  
 

 Mistrzostwa Polski 

Data Godzina 

Otwarcie stajni 27.08.2015  g. 19.00 

Trening oficjalny 28.08.2015 g. 15.00-20.30 

Klasyfikacja 28.08.2015  g. 15.00-20.00 

Zebranie techniczne 28.08.2015 g. 20.45 

Przegląd weterynaryjny 29.08.2015 g. 8:30 

Ceremonia otwarcia 29.08.2015 g. 9:30 

Konkursy obowiązkowe 29-30.08.2015 

Konkursy dowolne z muzyką 30.08.2015 

Ceremonia zamknięcia i 
dekoracje 

30.08.2015  g. 15:00 

 
Mistrzostwa Polski  Grupa A, Grupa B 

Poziom Kategoria Sobota, 
29.08.2015 
GRUPA B 

Sobota, 
29.08.2015 
GRUPA A 

Niedziela 
30.08.2015 
GRUPA B 

Niedziela, 
30.08.2015 
GRUPA A 

Ia  Senior Program 
Novice 

Program 
Mistrzowski  

Program 
Novice 

Program Dowolny 

Ib  Senior Program 
Novice 

Program 
Mistrzowski  

Program 
Novice 

Program Dowolny 

II Senior Program 
Novice 

Program 
Mistrzowski  

Program 
Novice 

Program Dowolny 

III  Senior Program 
Novice 

Program 
Mistrzowski  

Program 
Novice 

Program Dowolny 

IV Senior Program 
Novice 

Program 
Mistrzowski  

Program 
Novice 

Program Dowolny 

Ia Junior Program 
Novice 

Program Novice Program 
Novice 

Program Dowolny 

Ib Junior Program 
Novice 

Program Novice Program 
Novice 

Program Dowolny 

II Junior Program 
Novice 

Program Novice Program 
Novice 

Program Dowolny 

III Junior Program 
Novice 

Program Novice Program 
Novice 

Program Dowolny 

IV Junior Program 
Novice 

Program Novice Program 
Novice 

Program Dowolny 

Konkursy poziomu III i IV kategorii Senior (Mistrzowski, Dowolny) rozgrywane będą na 
czworoboku 20x60m. 



 
 

Konkursy dowolne poziomu III i IV kategorii Junior rozgrywane będą na czworoboku zgodnie 
ze wskazaniem zawodnika w zgłoszeniu. 
Wszystkie konkursy odbywać się będą na czworoboku zewnętrznym, podłoże kwarcowe. W 
przypadku skrajnie niesprzyjających warunków pogodowych istnieje możliwość przeniesienia 
konkursów na krytą ujeżdżalnię.  
 
 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunki uczestnictwa 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny 
paraujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ. 
W zawodach mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni w wieku od 10 lat. 
Zawodnicy będą startowali w dwóch grupach: 

 Grupa A: zawodnicy startują na poziomie zgodnym z przyznaną klasyfikacją. 

 Grupa B: zawodnicy startujący poniżej przyznanego poziomu klasyfikacyjnego oraz 
zawodnicy bez klasyfikacji – w przypadku grupy B to zawodnik/trener określa poziom 
startowy na dane zawody. 

Zawodnicy startują na własnych koniach. Wszystkich obowiązują numery startowe dla koni 
(prosimy przywieźć własne numery).  

Na jednym koniu może startować więcej niż jeden zawodnik. W przypadku dzielenia koni - 
należy pamiętać o zmianie numeru wraz ze zmianą zawodnika. 

Minimalny wiek koni: 
Grupa A –6 lat, Grupa B –5 lat 

2. Dokumentacja uczestników 

Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z wymogami dyscypliny  – uczestników Mistrzostw 
Polski obowiązują licencje dla zawodników i koni. 

Zawodnicy:  
Ważne badania lekarskie sportowe, karta klasyfikacyjna lub ksero protokołu 
klasyfikacyjnego. 
 Zawodnicy niesklasyfikowani startować mogą wyłącznie w grupie B. 
Zawodnicy niepełnoletni –zgoda rodziców lub opiekunów ustawowych na udział w 
zawodach. 
Orzeczenie o niepełnosprawności. 

Konie:  
Paszport PZJ lub PZHK z aktualnymi szczepieniami. 
Zgodnie z wymogami dyscypliny  – konie  zawodników grupy A (uczestników Mistrzostw 
Polski) muszą mieć licencje PZJ.  



 
 

W związku z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach są zobowiązani do udzielenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby sprawozdań z realizacji projektu, 
przekazywanych do PFRON, oraz przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności. 

3. Zgłoszenia 

Zgłoszenia wstępne Data: 31.07.2015 

Zgłoszenia imienne Data: 07.08.2015 

Zgłoszenia ostateczne Data: 14.08.2015 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: stado@stadoboguslawice.com.pl  

Zgłoszenia jedynie na drukach paraujeżdżenia: do pobrania na stronie 
www.stadoboguslawice.com.pl oraz www.hippoland.pl 
 

4. Warunki finansowe 

Boksy dla koni: od dnia 28.08.2015 na koszt organizatora. Istnieje możliwość 
wcześniejszego przyjazdu za dodatkową opłatą 50zł za dzień. 

Wpisowe:   40,00 zł 

 
V. NAGRODY 

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots), medale, puchary i nagrody rzeczowe. 

 

VI. KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA 

W trakcie zawodów istnieje możliwość przeprowadzenia klasyfikacji. Klasyfikacji podlegają 
tylko osoby z niepełnosprawnością fizyczną. Na badanie klasyfikacyjne mogą zgłaszać się 
także jeźdźcy nie startujący w zawodach. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona piątek 
28.08.2015. 

Chęć uczestnictwa w klasyfikacji prosimy zgłaszać na adres stado@stadoboguslawice.com.pl do 
dnia 19.08.2015. 

 

VII. OFEROWANE ŚWIADCZENIA  

Organizator pokrywa koszty: 

 Boksów dla koni od dnia 28.08.2015 

http://www.stadoboguslawice.com.pl/
http://www.hippoland.pl/
mailto:stado@stadoboguslawice.com.pl


 
 

 Zakwaterowania zawodnika i jednej osoby towarzyszącej na terenie SO Bogusławice 
od dnia 28.08.2015.  Inne osoby towarzyszące zawodnikowi będą kwaterowane na 
terenie zawodów w miarę możliwości i na koszt własny. 

 Obiadów dla zawodnika i jednej osoby towarzyszącej w trakcie zawodów. 

W sobotę po zakończeniu konkursów odbędzie się integracyjne spotkanie przy ognisku. 

Przez cały czas trwania zawodów na terenie będzie czynna restauracja. 

Obrządek (karmienie, sprzątanie itp.) przez cały czas trwania imprezy we własnym zakresie.  

Organizator pokrywa częściowo koszty transportu uczestników na zawody.  

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wypełnienie odpowiednich rubryk w formularzu 
zgłoszeniowym wraz z podaniem odległości, szacowanych kosztów oraz dostarczenie 
faktury/rachunku za transport do 5 dni po zakończeniu zawodów. Wysokość dofinansowania 
będzie znana dopiero po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń. 

VII. INNE  

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.  

2. Sprawy weterynaryjne  

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:  

 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.  

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 Cecotka 44 646-44-04 

2. Lekarz weterynarii zawodów Jacek Kwiatkowski 602-639-894 



 
 

VIII. 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 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. 

 

Propozycje zatwierdzone przez  PZJ (Joanna Gębarowska) 

Warszawa, dn.31.07.2015 


