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PROGRAM 
 

   C.S.I.  Leszno 
Międzynarodowych  Zawodów w Skokach przez Przeszkody 

16 - 18 GRUDZIEŃ 2005 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Rodzaj Zawodów (art. 103) 

Ranga:    C.S.I.* 
 Data:    16 – 18 grudnia 2005 
 Miejsce:   Leszno, ul. Ostroroga 9A 
 Kraj:    Polska  
 
2. Organizatorzy : 
2.1. Komitet Organizacyjny CSI Leszno 
2.2.      JKS Przybyszewo przy WSMiZ, 64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a 
    Tel. : /48 65/ 526 32 20, 526 32 21 
    Fax.: /48 65/ 526 32 20 
    E-mail: wsmiz@wsmiz.edu.pl  marlena.jozefczak@wp.pl  
 
2.3. Wyższa Szkoła Marketingu I Zarządzania Leszno 

64-100 Leszno, ul.Ostroroga 9A 
Tel:/48 65/ 526 31 77,  fax /48 65/ 526 99 30, 526 32 20 
E-mail: wsmiz@wsmiz.edu.pl , marlena.jozefczak@wp.pl  

     
2.4. Polski Związek Jeździecki 
    01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 29 
    Fax.: /48 22/ 833-61-58 
    Tel. : /48 22/ 639-32-40, 639-32-41 
    E-mail: pzj@pzj.pl  
 

Honorowy Patronat nad zawodami 
Prezydent Leszna – Pan Tomasz Malepszy 

 
3. Komitet Organizacyjny (art. 101.6) 
 Przewodniczący:    Pan Zdzisław Adamczak 
 Wiceprzewodniczący:    Pan Jan Sołtysiak 
 
4. Dyrektor zawodów:    Pan Witold Adamczak 
       Leszno, ul. Ostroroga 9a 
       Tel. 065 526-32-00, 526-99-31 
       Fax 065 526-99-30, 526-32-20 
       E-MAIL: wsmiz@wsmiz.edu.pl  
     
II. PRZEPISY OGÓLNE 
 
 Zawody są organizowane zgodnie ze: 
 - Statutem F.E.I., wydanie 2000 wraz z uzupełnieniami z roku 1999, 
 - Przepisami Ogólnymi F.E.I., wydanie 2000 wraz z uzupełnieniami z roku 2001, 
 - Regulaminem Weterynaryjnym F.E.I., wydanie 9 z roku 2002, 
 - Przepisami Konkurencji Skoków F.E.I. 21,wydanie z 01.01.2003r. 

- Wszystkie poprawki i modyfikacje publikowane przez F.E.I. 
- W razie konieczności postępowania arbitrażowe będą prowadzone w oparciu o Statut i 
Przepisy Ogólne F.E.I. wymienione powyżej. 
Zgodnie z tą procedurą, odwołanie od decyzji wydanej przez F.E.I. lub jej  oficjalne 
instytucje może być rozpatrywane tylko i wyłącznie przez Sąd Arbitrażowy dla Sportu 
(C.A.S.) w Lozannie, Szwajcaria. 
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III. OSOBY OFICJALNE 
 
3.1. Komisja Sędziowska (art. 148, 153, 154, 262.2): 
 Przewodniczący:   Pan Marek Zaleski    (POL) 
 
    Członkowie Komisji Sędziowskiej Pani Barbara Helak    (POL) 
      Pan Stanisław Helak     
      Pan Tomasz Mossakowski    
      Pani Justyna Olszak 
 
 
3.2. Gospodarz Toru (art.155, 264.1): Pan Szymon Tarant    (POL) 
 
       
3.3. Szef Komisarzy (art.144, 244.5):  Pan  Jan Posłuszny    (POL) 

Komisarz    Pani Anna Nowicka-Posłuszna 
       Pan Jacek Jezierski 
 
       
3.4. Delegat Weterynaryjny  (art. 158, 263.2, 1003, 1007): 
      Pan  dr  Wojciech Piekałkiewicz  (POL) 
 
 
 IV. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE (art. 201.1) 
 
4.1. C.S.I  rozgrywane będą w hali.  
4.2. Plac konkursowy - wymiary :  szerokość  -  34 m ; długość - 72 m 
 Rodzaj podłoża :   piasek 
4.3. Rozprężalnia - wymiary :  szerokość  -  20 m ; długość - 60 m 
      szerokość - 24m ; długość - 25 m  

Rodzaj podłoża :   piaszczyste  
 
V. ZAPROSZENIA (art. 120, 250, 251.1, 252) 
5.1. Ilość zawodników polskich 50 po 4 konie każdy (wg listy rankingowej) w tym 1 lub 2 konie 

na RMK (3+1) lub (2+2) 
5.2. Juniorzy max 2 konie na Rundę Juniorów. 
5.3. Ilość zawodników zagranicznych: bez ograniczeń – max 4 konie na zawodnika. 
. Jeden luzak na zawodnika.  
Zawodnicy są zaproszeni przez Komitet Organizacyjny CSI* Leszno 2005 za pośrednictwem 
swoich Narodowych Federacji. 
 
VI. OFEROWANE ŚWIADCZENIA (art. 132, 133): 
6.1. Zawodnicy : 

Wyżywienie od 15 grudnia do 18 grudnia 2005 zapewnia  Komitet Organizacyjny odpłatnie 
w barze na terenie zawodów.  
Noclegi: 

• Hotel „Ach To Tu”, 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. Balonowa 26  
Telefon : Tel (48 65) 526-99-40/41 ; Fax : (48 65) 526-99-42 
Cennik: p. 1-os. 130 zł, pokój 2-os. 210 zł, apartament 3-os 300 zł (za dobę ze śniadaniem) 
- Ceny z rabatem na hasło „Zawody konne C.S.I*” 

• Pałac Przybyszewo,  ul.Wiejska 12, Przybyszewo (6km od Leszna)  
Tel. (48 65) 526-99-50   Fax (48 65) 526-99-51 

p. 1-os. 150 zł, pokój 2-os. 230 zł, apartament (do 4 osób) 400 zł (za dobę ze śniadaniem) - 
Cennik z rabatem na hasło „Zawody konne C.S.I*” 

 
6.2. Luzacy: 

Akademik – liczba miejsc ograniczona. 
Rezerwacja pod nr faxu. 065 526-99-30  lub tel. 526-31-77.  
Pokój 1 osobowy – 50 zł doba, pokój 2-osobowy 80 zł doba ( 40 od osoby) 
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6.3. Konie: 
Komitet Organizacyjny zapewnia także stajnie w dniach od 15.12. od godz. 6.00  –
18.12.2005 wraz z pierwszą ściółką, której rodzaj należy podać w zgłoszeniach.  
Koszt boksu 250 zł  
Można przyjechać wcześniej za dodatkową opłatą – 30zł/doba. 
Konie nie biorące udziału z zawodach – boks 100 Euro (około 400 zł) 
Boksy będą przygotowane pod warunkiem dokonania wpłaty na konto Klubu: 

JKS Przybyszewo przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie 
BZ WBK S.A. O/Leszno14 1090 1245 0000 0000 2404 0389 

w terminie do dnia 10 grudnia 2005r 
Słoma – 1 kostka 4zł lub 1 Euro 
Siano –  1 kostka 6 zł lub 2 Euro 
Trociny – 1 balot 30 zł lub 7 Euro 

6.4. Należy zgłosić Komitetowi Organizacyjnemu dzień i godzinę przyjazdu zawodników, koni a 
także środek transportu, jakim będą podróżowali. 

6.5. Zawodnicy mają prawo umieścić na potniku pod siodłem logo swojego sponsora zgodnie z 
art. 136.1.,2.Miejsca parkingowe dla samochodów do transportu koni oraz osobowych 
towarzyszących ekipom będą przygotowane w okolicach stajni na wydzielonych 
parkingach. 
Przyłącze koniowozu do prądu za całe zawody – 150 zł lub 40 Euro (należy zaznaczyć w 
zgłoszeniu) – każdy dodatkowy dzień: 20 zł lub 5 Euro 

 
VII. ZGŁOSZENIA (art. 121)  

Zgłoszenia do CSI Leszno 2005 należy wysłać na adres: 
Komitet Organizacyjny CSI Leszno 64-100 Leszno, ul.Ostroroga 9a  
Tel: /48 65/526-31-77, 526-32-00 Fax:/48 65/526-99-30, 526-32-20  
E-mail:  marlena.jozefczak@wp.pl lub  wsmiz@wsmiz.edu.pl   
Termin zamknięcia zgłoszeń:- wstępnych:  15 listopad 2005  

- imiennych:    30 listopada 2005  
- ostatecznych:  10 grudnia 2005 

Wpisowe od  
• konia na całe zawody: 750 ZŁ 
• RUNDA MŁODYCH KONI 650 ZŁ 
• JUNIORZY 500 ZŁ 

Opłata za program badań antydopingowych  MCP /Medication Control Program/ wynosi 
12,5 CHF od konia. 
 

VIII. FORMALNOŚCI CELNE (art. 1004.5): 
8.1. W paszporcie konia aby został wpuszczony na teren zawodów należy stwierdzić, że koń  jest 
zdrowy i że był badany testem Cogginsa przeciwko chorobom zakaźnym. 
8.2. Wszelkie szczepienia muszą być obowiązkowo wpisane w międzynarodowym  paszporcie 

konia lub paszporcie krajowym zatwierdzonym przez F.E.I. 
8.3. Punkty graniczne: - kierunek Europa Zachodnia: Kołbaskowo, Olszyna, Świecko. - 

kierunek Europa Południowa: Chałupki, Chyżne, Cieszyn, Kudowa Słone - kierunek 
Europa Wschodnia: Ogrodniki, Przemyśl, Terespol. - kierunek Europa Północna: 
Gdańsk, Szczecin-Świnoujście. Punkty graniczne są otwarte od godz. 6.00 do godz. 
22.00. 

 
8.4. Polski Związek Jeździecki dostarczy do Urzędów Celnych ww. punktach  
 granicznych dokumentację dotyczącą transportu i odpraw niezbędną do  
 załatwienia formalności przy wjeździe do Polski. 

Do przekroczenia granicy niezbędny jest Karnet A.T.A. Komitet Organizacyjny nie będzie 
regulował żadnych należności na rzecz Urzędów Celnych tytułem odpraw warunkowych 
koni-sprzętu, w przypadku braku Karnetu A.T.A. 
 

8.5. Nazwa firmy spedycyjnej reprezentującej Komitet Organizacyjny: 
 "C. Hartwig" S.A. - Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej, 
 00-950 Warszawa, ul. Poznańska 15, /Polska/ 
 Fax: /48 22/ 621 15 81 ; Tel: /48 22/ 629 60 31;  Tlx: 814601 pl 
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IX. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE  

(art. 290, 1004.2, 1005.2.2+2.3, 1011, 1022.1): 
 
9.1. Lekarz weterynarii zawodów: Pan dr Wacław Ossowski 
      Leszno, ul. Kanałowa 34 
      tel. kom. 603 947 415 
 
9.2. Przegląd weterynaryjny i kontrola paszportów koni odbędą się zgodnie z Regulaminem 

Weterynaryjnym F.E.I./art. 1011/, Przepisami Konkurencji Skoków FEI, Załącznik X  
w dniu 15 grudnia 2005 o godz. 16.00 na hipodromie. 

Zastosowanie  będą miały następujące artykuły Przepisów Ogólnych FEI, wyd.20 z 2000r: 
- Art. 139.1 : "Każdy koń zgłoszony na dowolne zawody szczebla CSN, CIM za granicą i 

wszystkie konie zgłoszone na zawody CSI, CSIO, Mistrzostwa, Igrzyska Olimpijskie 
organizowane w kraju lub za granicą, muszą mieć oficjalny ważny paszport FEI lub 
paszport krajowy zatwierdzony przez F.E.I. wraz z kartą identyfikacyjną FEI w celu 
identyfikacji i dla ustalenia właściciela.” 

- Art. 139.2 : "Konie biorące udział w zawodach CSI i CIN, w swoim kraju nie są 
zobowiązane do posiadania takiego paszportu, o jakim mowa w § 1. Wszystkie te konie 
muszą być prawidłowo zarejestrowane i posiadać diagramy identyfikacyjne. Muszą mieć 
ważne świadectwa szczepienia przeciw grypie, chyba że w kraju gospodarza i w kraju 
pochodzenia konia nie ma urzędowego obowiązku szczepienia koni przeciw grypie." 

 
9.3. Szczepienie przeciwko grypie końskiej /Regulamin Weterynaryjny, Annex VI/. 

Karta rejestru szczepień w paszportach F.E.I. lub krajowych zatwierdzonych przez F.E.I. 
wszystkich koni musi być podpisana przez lekarza weterynarii (nie będącego właścicielem 
konia), który poświadcza, że koń otrzymał dwa zastrzyki:  
w pierwszym szczepieniu przeciwko grypie końskiej, wykonane w odstępie minimum 21 dni, 
a maksimum 92 dni. 
Następnie dostał zastrzyk dodatkowy w przeciągu każdych następnych 12 miesięcy, licząc 
od drugiego zastrzyku pierwszego szczepienia.  
Żaden zastrzyk nie może być dany na 7 dni przed zawodami łącznie z dniem przybycia do 
stajni zawodów. 
Powyższe zalecenia stanowią minimalne wymagania dla szczepień przeciw grypie. Wstępne, 
kolejne i dodatkowe szczepienia powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wytwórcy 
szczepionki, przewidziane ustaleniami F.E.I.  
W wielu przypadkach dodatkowe zastrzyki są zalecane przez wytwórcę częściej niż co 12 
miesięcy. 

9.4. Pobieranie prób na badanie substancji niedozwolonych 
 (Regulamin Weterynaryjny, rozdział V i VI i załącznik III). 

Przepisy specjalne mają zastosowanie w zawodach  objętych Programem Kontroli 
Antydopingowej FEI (tylko Grupa I i II). Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych 
od koni pobierane są próbki w celu zbadania w kierunku substancji niedozwolonych. Takie 
pobieranie próbek jest obowiązkowe na zawodach CSI kat.A, CSIO, zawodach 
kwalifikacyjnych i finałowych Pucharu Świata, mistrzostwach oraz Igrzyskach Olimpijskich, 
jest zalecane na innych zawodach CSI . 
 

9.5. Program Kontroli Antydopingowej (tylko Grupa I i II) 
Podczas zawodów rangi CSI, CSIO, mistrzostw oraz Igrzysk, zawodnicy są zobowiązani 
wnieść opłatę na rzecz Komitetu Organizacyjnego w wysokości 12,50 CHF od konia na 
poczet kosztów powyższego programu. 

9.6. Laboratorium zatwierdzone do przeprowadzania badań (art.1022) 
Zgodnie ze zmodyfikowanym Programem Kontroli Antydopingowej (MCP) wszystkie próbki w 
odniesieniu do Grupy I i II (Europa Zachodnia), pobrane zgodnie z Regulaminem Wet. 
Art.1017.1 będą poddawane analizie w: 
L.A.B. , 92290 Chatenay-Malabry, Francja. 
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X. INFORMACJE RÓŻNE 
 
10.1.Protesty: 

Każdy protest, dla uzyskania ważności, musi być złożony na piśmie z jednoczesnym 
wpłaceniem kaucji w wysokości 150 CHF lub ich równowartości. 

10.2. Klasyfikacja i nagrody  (art. 128, 129, 130). 
• Będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego jeźdźca zawodów.  
• Punktacja będzie ogłaszana po zakończeniu każdego konkursu. 
• W myśl art.130 nagrody pieniężne otrzyma co najmniej 25 % zawodników  

w danym konkursie. 
• Co najmniej 5 zawodników w każdym konkursie otrzyma nagrody pieniężne. 
• Wszelkie wypłacane nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości  

10 %, tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium RP. 
• Nagrody rzeczowe wg załącznika. 

10.3. Lekarz medycyny, lekarz weterynarii, kowal będą obecni na terenie zawodów przez 24 
godziny. 

10.4. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 
 zachorowań  zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży,  zniszczeń, 
pożarów i innych zdarzeń losowych. 
10.5. Ubezpieczenia: 

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do stron trzecich, 
spowodowane przez nich samych, ich pracowników, ich agentów lub ich konie. Dlatego też 
zalecamy zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału  w zawodach 
jeździeckich tak w kraju, jak i za granicą, oraz dbanie o aktualność polisy ubezpieczeniowej. 

10.6. Sprawy organizacyjne (art. 115). 
W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami za aprobatą Szefów Ekip i 
Komisji Sędziowskiej Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w 
propozycjach zawodów. O wszystkich takich zmianach należy jak najszybciej powiadomić 
wszystkich zawodników i osoby oficjalne.  
. 

10.7. Karty wstępu na zawody: 
Karty wstępu na teren zawodów będą wydawane przez K.O. dla: szefów ekip, właścicieli koni 
(max. 2 osoby na konia), luzaków, jeźdźców. 

10.8. Karty wstępu do stajni: 
Oprócz osób oficjalnych do stajni dla koni mają prawo wstępu: Szefowie Ekip, trenerzy, 
zawodnicy, luzacy, właściciele koni (max. 2 na konia). 
 

10.9. Zebranie techniczne odbędzie się : 
dnia 15 grudnia 2005 r. o godz.19.00 w na terenie zawodów. 

 

10.11. Każdy koń ma prawo startu w jednym konkursie każdego dnia. 
  
10.12. Zastosowano kłódki bezpieczne firm: Beck & Heun, Caro. 
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DODATEK 
 

Suma nagród pieniężnych w C.S.I.  2005 wynosi : 
107.000,oo zł 

  KONKURS nr 1                       5.000,oo zł 
  KONKURS nr 2                       7.000,oo zł 
  KONKURS nr 3            3.000,oo zł 
  KONKURS nr 4                     11.000,oo zł 
  KONKURS nr 5            5.000,oo zł 
  KONKURS nr 6            7.000,oo zł 
  KONKURS nr 7            3.000,oo zł 
  KONKURS nr 8          11.000,oo zł 
  KONKURS nr 9                       7.000,oo zł 
  KONKURS nr 10             5.000,oo zł 
  KONKURS nr 11           11.000,00 zł 
  KONKURS nr 12           32.000,00 zł 
 
Dzień Pierwszy           Piątek, 16 grudnia 2005  
 
KONKURS nr 1 - DLA MŁODYCH KONI 6-7 letnich    godz. 11.00 
(Przepisy F.E.I., art.238.2.1; konkurs zwykły) 
Tabela "A" 
Wysokość przeszkód: ok.125 cm i 130 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Tylko dla koni z Rundy Młodych Koni, każdy zawodnik może dosiadać 2 konie. 
Nagrody pieniężne:   I m  - 1’800,00 zł 
     II m  - 1’200,00 zł 
     III m   -    900,oo zł 
     IV m  -    500,oo zł 
     V m  -    300,oo zł    
300,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
KONKURS nr 2        godz. 13.00 
(Przepisy F.E.I., art. 238.2.1 – konkurs zwykły) 
Tabela „A”  
Wysokość przeszkód: ok 130 cm, szerokość: ok 170 cm 
Szybkość: 325 m/min 
Każdy zawodnik może dosiadać max. 2 konie 
Nagrody pieniężne:   I m  - 2’000,oo zł 

II m  - 1’500,oo zł 
III m  - 1’200,oo zł 
IV m  -    800,oo zł 
V m  -    700,oo zł 

800,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
KONKURS nr 3 - Dla Juniorów      godz.15.30 
 (Przepisy F.E.I., art.274.5.3; konkurs dwufazowy) 
Tabela "A"  
Wysokość przeszkód: do 130 cm , szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Każdy zawodnik może dosiadać max. 2 konie. 
Nagrody pieniężne:   I m  -        1000,oo zł 
     II m  - 700,oo zł 
     III m   -  500,oo zł 
     IV m  -  300,oo zł 
     V m  -  200,oo zł  
300,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
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KONKURS nr 4       godz.16.30 
(Przepisy F.E.I., art.274.5.3; konkurs dwufazowy) 
Tabela "A"  
Wysokość przeszkód: ok. 140 cm , szerokość: do 180 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Każdy zawodnik może dosiadać max. 2 konie. 
Nagrody pieniężne:   I m  - 3’000,oo zł 
     II m  - 2’500,oo zł 
     III m   - 2’000,oo zł 
     IV m  - 1’500,oo zł 
     V m  - 1’000,oo zł  
1000,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
 
Dzień drugi        Sobota, 17 grudnia 2005 
 

KONKURS nr 5 - DLA MŁODYCH KONI    godz. 11.00 
 (Przepisy F.E.I., art.274.5.3; Konkurs dwufazowy) 
Tabela "A" 
Wysokość przeszkód: ok.125 cm i 130 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Tylko dla koni z Rundy Młodych Koni, każdy zawodnik może dosiadać 2 konie. 
Nagrody pieniężne:   I m  - 1’800,oo zł 
     II m  - 1’200,oo zł 
     III m   -    900,oo zł 
     IV m  -    500,oo zł 
     V m  -    300,oo zł    
300,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
KONKURS nr 6         godz.13.00 
(Przepisy F.E.I., art.274.5.3; Konkurs dwufazowy) 
Tabela "A"  
Wysokość przeszkód: ok.130-135 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Zawodnik może dosiadać 2 konie. 
Nagrody pieniężne:   I m  - 2’000,oo zł 
     II m  - 1’500,oo zł 
     III m   - 1’200,oo zł 
     IV m  -    800,oo zł 
     V m  -    700,oo zł 
800,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
KONKURS nr 7 - Dla Juniorów      godz.15.00 
(Przepisy F.E.I., art.238.2.1; Konkurs zwykły) 
Tabela "A"  
Wysokość przeszkód: ok.140 cm, szerokość: do 180 cm 
Szybkość: 325 m/min. 
Zawodnik może dosiadać 2 konie. 
 
Nagrody pieniężne:   I m  -         1000,oo zł 
     II m  - 700,oo zł 
     III m   - 500,oo zł 
     IV m  -           300,oo zł 
     V m  -           200,oo zł 
      
300,oo zł do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
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KONKURS NR 8         godz. 17.00 
(Przepisy F.E.I., art. 238.2.1 Konkurs zwykły ) 
Tabela „A” 
Wysokość przeszkód: ok. 140 cm, szerokość: ok. 180 cm 
Szybkość: 325 m/min 
Każdy jeździec może dosiadać max. 2 konie 
 
Nagrody pieniężne:    I m  - 3’000,oo zł 

II m  - 2’500,oo zł 
III m  - 2’000,oo zł 
IV m  - 1’500,oo zł 
V m  -  1’000,oo zł 

1’000,oo zł do podziału pomiędzy zawodników sklasyfikowanych na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
 
 
Dzień Trzeci       Niedziela, 18 grudnia 2005 
 
 
KONKURS nr 9 – FINAŁ RUNDY MŁODYCH KONI   godz. 9.00 
(Przepisy F.E.I., art. 238.2.2; Konkurs dokładności z jedną rozgrywką) 
 Tabela „A” 
Wysokość przeszkód: ok. 130 /135 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min 
Tylko dla koni z Rundy Młodzieżowej, każdy zawodnik może dosiadać tylko 2 konie. W finale biorą 
udział pary, które ukończyły jeden z konkursów 1 lub 5 
Nagrody pieniężne:   I m  - 2’000,oo zł. 
     II m  - 1’500,oo zł. 
     III m   - 1’200,oo zł. 
     IV m  -    800,oo zł. 
     V m  -    700,oo zł. 
      
800,oo zł. do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
   
KONKURS nr 10 – FINAŁ RUNDY JUNIORSKIEJ  

 godz. 11.30 
(Przepisy F.E.I., art. 238.2.2; Konkurs dokładności z jedną rozgrywką) 
 Tabela „A” 
Wysokość przeszkód: do135 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 325 m/min 
Tylko dla koni z Rundy Juniorów, każdy zawodnik może dosiadać tylko 2 konie. W finale bierze 
udział każda para, która ukończyła konkurs nr 3 lub 7 
Nagrody pieniężne:   I m  - 1’800,oo zł. 
     II m  - 1’200,oo zł. 
     III m   -    900,oo zł. 
     IV m  -    500,oo zł. 
     V m  -    300,oo zł. 
      
300,oo zł. do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie z 
art. 129.3. 
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KONKURS nr 11  -  FINAŁ - MAŁA RUNDA     godz. 14.30 
Przepisy F.E.I., art.238.2.2 ;Konkurs dokładności  z jedną rozgrywką) 
 Tabela „A” 
Wysokość przeszkód: do 135 cm, szerokość: do 170 cm 
Szybkość: 350 m/min 
Każdy zawodnik może dosiadać max. 2 konie.  
Nagrody pieniężne:   I m  - 3’000,oo zł. 
     II m  - 2’500,oo zł. 
     III m   - 2’000,oo zł. 
     IV m  -  1’500,oo zł. 
     V m  -   1’000,oo zł. 
      
1’000,oo zł. do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie 
z art. 129.3. 
Zasady kwalifikacji do konkursu nr 11 – tak jak w konkursie nr 9 
 
KONKURS nr 12  -  GRAND PRIX LESZNA   godz. 16.30 
(Przepisy F.E.I., art.238.2.2;Konkurs dokładności  z jedną rozgrywką) 
 Tabela „A” 
Wysokość przeszkód: do. 145 cm, szerokość: do 180 cm 
Szybkość: 350 m/min 
Każdy zawodnik może dosiadać max. 1 konia. 
Nagrody pieniężne:   I m  - 10’000,oo zł. 
     II m  -   8’000,oo zł. 
     III m   -   6’000,oo zł. 
     IV m  -   4’000,oo zł. 
     V m  -   2’000,oo zł.     
2’000,oo zł. do podziału pomiędzy zawodnikami sklasyfikowanymi na dalszych miejscach, zgodnie 
z art. 129.3. 
Zasady kwalifikacji do konkursu nr 12 – Grand Prix: 
80% z konkursu nr 4 i 8 lub wszystkie pary, które zakończyły jeden z konkursów do 8 pkt. karnych. 

3 „Dzikie Karty” do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego. 
 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA 

 
1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy. 
2. Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, 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. Właściwe warunki muszą być zapewnione 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 dziedzinie 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. 
 
********************************************************************************************************* 
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Ostateczne zatwierdzenie niniejszych propozycji przez F.E.I., zgodnie z art. 115.1, oznacza 
jedynie, że ich zawartość jest zgodna  ze Statutem, Przepisami Ogólnymi i Zasadami F.E.I.  
Nie oznacza to w żadnym wypadku przyjęcia przez F.E.I. jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone stronom trzecim przez Komitet Organizacyjny, jego przedstawicieli, jeźdźców, 
powożących, właścicieli koni oraz ich konie. 
Narodowa Federacja jest odpowiedzialna za sprawdzenie zgodności wieku zawodników 
startujących w zawodach z obowiązującymi przepisami. 
 
Tekst zatwierdzony przez PZJ 

Zatwierdzone przez: 
 
         Marcin Szczypiorski 
          
             
          

 
 
WARSZAWA, .....................2005r 
 
 
 
 

 


