
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOZYCJE  REGIONALNYCH I  
OTWARTYCH MISTRZOSTW WARSZAWY I MAZOWSZA 
W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI JEDNO I PAROKONNYMI. 

Stado Ogierów Łąck 26-27.09.2020 

 

1.Organizator – Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku 

2.Termin zawodów –  26-27.09.2020 

3.Miejsce zawodów –  Stado Ogierów Łąck ul. Płocka 12 09-520 Łąck 

4.Biuro zawodów – Joanna Gawłowska tel.600 742 754  

e-mail: klubjezdzieckilack@gmail.com 

5.      Uczestnicy 

 W Mistrzostwach mają prawo startu Zawodnicy posiadający zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych oraz ubezpieczenie NNW.  
W przypadku zawodników niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekunów prawnych na start w zawodach.  
MISTRZOSTWA BĘDĄ ROZEGRANE W FORMACIE 2B (ujeżdżenie i maraton kombinowany) 

- DLA AMATORÓW NA POZIOMIE KLASY L 

- DLA PROFI NA POZIOMIE KLASY N 

W Zawodach Regionalnych – min. Licencje Regionalne Zawodnika i Konia/Koni 
ZAWODY REGIONALNE BĘDĄ ROZGRYWANE TYLKO W KLASIE N – FORMAT 2B  
(ujeżdżenie i maraton kombinowany) 

Konie – minimum 4 letnie, posiadające paszport urzędowy oraz ważne szczepienia.  
 

Termin zgłoszeń do 20 września 2020r. do godziny24.00  – zgłoszenia tylko mailem na adres : 
klubjezdzieckilack@gmail.com 

 (imię i nazwisko zawodnika, luzaka oraz nazwy koni – oraz kategoria) + boks(słoma lub pusty) 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

Sędzia Główny – Witold Bogacz 

Sędzia zawodów – Piotr Helon 

Delegat Techniczny – Czesława Grycz 
Gospodarz toru – Błażej Czajka 

Komisarze zawodów – Joanna Mularczyk – Czajka, Barbara Berezowska 

Lekarz weterynarii – Konrad Żabka tel.505 891 393 

Obsługa medyczna – Rehamed tel.509 775 017 
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PROGRAM:  

Sobota 26.09.2020 

Rozpoczęcie – godzina 08.00 –Odprawa techniczna 

c.a10.00 – Próba ujeżdżenia  
Dla MWiM - AMATOR Program MPMK 4 latki 
Dla MWiM – PROFI Program 2*C 
Zawody Regionalne klasa N – Program 2*C 

 

c.a19.00 - Spotkanie integracyjne  
- dekoracja po ujeżdżeniu 
-konkursy dla uczestników zawodów 

Niedziela 27.09.2020 

9.00 – oglądanie trasy maratonu kombinowanego 

c.a11.00 – maraton kombinowany (parametry konkursu będą podane podczas odprawy technicznej). 

Po zakończeniu Oficjalna Dekoracja. 

 

Prowadzone będą dwie klasyfikacje Profi i Amator - odpowiednio dla zaprzęgów jedno i parokonnych. 

Zawodnik Profi – każdy który w swojej karierze wystartował w klasie N i wyżej. 
Zawodnik Amator – startujący w klasie L lub zawodnik nigdy nie zarejestrowany.   

 

WAŻNE SPRAWY: 

- prosimy o przedstawienie dokumentów i wniesienie opłat podczas odprawy technicznej 

- opłata organizacyjna –  200zł 

- boks (z poidłami w stajni murowanej) za całe zawody od konia(pt-nd) 250zł 

Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto: 
K.J.„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck 
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010 
Dowód wpłaty proszę wysłać na maila: klubjezdzieckilack@gmail.com 
Organizator zapewnia pierwsze pościelenie słomą. Na terenie będzie można kupić kostkę siana i słomy w 
cenie 12zł za kostkę. Trociny 60zł za balot( przy wyborze opcji z trocinami, boks zostawiamy pusty, trociny 
do kupienia na miejscu). 

 

- stajnie otwarte od piątku 25.09.2020r. od godz. 15.00 

- zgłoszenia po terminie; opłata organizacyjna – 200 zł 

- podłączenie do prądu – 250 zł. całe zawody 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w  
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie zawodów. 

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

- zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ, zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 6.02.2013 r. 
dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie. 
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- Próba ujeżdżenia program MPMK- KONIE 4 LETNIE(dopuszcza się czytanie programu przez luzaka)i 
2*C. Możliwy jest start bryczką maratonową (LAMPY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE).  
Ogumienie pneumatyczne dozwolone. 

Stroje dopasowane do stylu zaprzęgu; zawodnika i luzaka - obowiązuje nakrycie głowy i rękawiczki.  

- Próba zręczności (maraton kombinowany)z max 2 przeszkodami maratonowymi – obowiązują bryczki 
maratonowe (dopuszczalne ogumienie pneumatyczne)  

Zawodnika i luzaka obowiązują kaski i kamizelki. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce 
podczas zawodów i transportu;  

 

 

NAGRODY: 

Dla Zwycięzców MWiM medale, puchary oraz nagrody rzeczowe ( miejsca 1-3 )  

Dla wszystkich uczestników pamiątkowe rozety.  

PODZIAŁ NAGRÓD FINANOWYCH:  

M-
CE 

PROFI SINGLE PROFI PARY AMATOR SINGLE AMATOR PARY KLASA  
N1 

KLASA 
N2 

1 800zł 800zł 800zł 800zł 500zł 500zł 

2 500zł 500zł 500zł 500zł 300zł 300zł 

3 300zł 300zł 300zł 300zł 200zł 200zł 

 

 

ZAKWATEROWANIE: 

 

 Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka  tel.:512 329 684 
 Hotel Rusałka tel.: 24 384 18 00  
 Hotel Dębowa Góra tel.:884 881 268  rezerwacja@hoteldebowagora.pl 
 Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska tel.:691 097 033 

 Wyżywienie na terenie Stada Ogierów w Łącku. 

 

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.  
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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 ZAAKCETOWANE PRZEZ WMZJ  


