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Propozycje 
Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 

Ujeżdżeniu i  WKKW 
oraz 

Eliminacji do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Ujeżdżeniu 
Bolęcin, 1 – 3.07.2005 

 
1. Organizator: Polski Związek Jeździecki, Małopolski Związek Jeździecki 

          Klub Jeździecki SZARŻA im. 8 Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego 
2. Termin: 1 – 3. lipca 2005 roku 
3. Miejsce: Hipodrom KJ SZARŻA w Bolęcinie, ul. Wczasowa 16, 32-540 Trzebinia 
4. Uczestnicy: Kluby i Sekcje zarejestrowane w PZJ – III Strefa: województwa 

Małopolskie, Śląskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Opolskie 
Warunki ogólne: 
Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Jeździectwie na rok 2005 zatwierdzonym przez Zarząd Polskiego 
Związku Jeździeckiego.  
Dokumentacja zawodników i koni – zgodnie z przepisami PZJ.  
Prosimy o zabranie derek, żłobów i wiader dla koni. 
Pasza własna – organizator zapewnia ściółkę.  
Konie bez ważnych szczepień i badań weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na 
teren zawodów.  
Udział: 
Zgodnie z regulaminem OOM, w Finale OOM zawodnik ma prawo do startu w 
dwóch dyscyplinach spośród trzech (ujeżdżenie, skoki, WKKW). W Eliminacjach z 
każdej z dyscyplin zawodnik może wystartować na jednym koniu i na jednym kucu. 
Po zakończeniu zawodów eliminacyjnych zawodnik musi zadecydować w której 
kategorii (konie, kuce) wystartuje w zawodach finałowych.:  
a) dyscyplina ujeżdżenia: 
- dużych koniach  
- kucach. 
b) dyscyplina skoków przez przeszkody 
-     dużych koniach  
-      kucach. 
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c) dyscyplina WKKW:  
- dużych koniach 
- kucach 
 

5. Komisja Sędziowska: 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej  – Sędzia Główny Zawodów: Paweł Sojecki 
Członek Komisji Sędziowskiej WKKW:  - Marek Gajewski 
Sędziowie ujeżdżenia:  Małopolski WZJ – Ewa Zaręba, Śląski WZJ – Ewa 
Hordyńska,  Podkarpacki WZJ, Opolski WZJ, Świętokrzyski WZJ 
Komisarz: Małgorzata Kram 
Delegat Weterynaryjny: Jacek Kańka 
Delegat Techniczny: Wojciech Mickunas 
Gospodarz Toru: Jerzy Szumilas  

6. Program zawodów: 
 
1.07.2005 Piątek 
 
godz. 9:00 
Konkurs nr 1 – pierwszy półfinał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu kuców kl. P-1 
Konkurs nr 2 – pierwszy półfinał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu dużych koni kl. P-2 
Konkurs nr 3 – konkurs dla koni 4 –letnich  program L-3 MK 
Konkurs nr 4 – konkurs dla koni 5 – letnich N-0 MK 
Konkurs nr 5 – konkurs dla koni 6 – letnich C-1 MK 
 
godz. 15:00 
Konkurs nr 6 – drugi półfinał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu kuców kl. P-6 
Konkurs nr 7 – drugi półfinał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu dużych koni kl. P-3  
 
do godziny 16:00 – przyjazd zawodników WKKW 
 

godz. 17:00 – przegląd weterynaryjny 
 

godz. 20:00 – zebranie techniczne 
 
2.07.2005 Sobota 
 

godz. 9:00 
Próba ujeżdżenia: 
1. Próba ujeżdżenia – grupa C  ZOO Kuców oraz Eliminacje OOM kuce i duże 

konie – program L krajowy 
2. Próba ujeżdżenia – grupa D i E  ZOO Kuców – program „*”  (jedna gwiazdka) 
3. Konkurs nr 8 – finał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu kuców kl. P-8 
4. Konkurs nr 9 – finał Eliminacji OOM w  ujeżdżeniu dużych koni kl. N-2 
5. Konkurs nr 10 – konkurs dla koni 4-letnich program L-3 MK 
6. Konkurs nr 11 – konkurs dla koni 5-letnich program N-0 MK 
7. Konkurs nr 12 – konkurs dla koni 6-letnich program C-1 MK 
 

godz. 17:00 
Próba skoków: 
1. Próba skoków – kuce – grupa C - ZOO Kuców, kuce Eliminacje do OOM 
2. Próba skoków – kuce grupa D i E - ZOO Kuców, duże konie Eliminacje do OOM 

 
 
3.07.2005 Niedziela 
 

godz.  10:00  



 
Próba terenowa: 
1. Odcinek D próby terenowej (kros) dla kuców grupy C ZOO Kuców oraz dla 

kuców -  Eliminacje do OOM 
2. Odcinek D próby terenowej (kros) dla kuców grupy D i E  ZOO Kuców oraz dla 

dużych koni - Eliminacje do OOM 
 

7. Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich startować konie 
wszystkich pozostałych kategorii. Równocześnie odbywać się będą Zawody 
Ogólnopolskie Oficjalne Kuców i Małych Koni w WKKW. 

8. Równolegle rozgrywane będą Regionalne Zawody Konne WKKW dla dużych koni 
oraz Zawody Kawaleryjskie, z prowadzoną oddzielnie klasyfikacją. 

9. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy o wymiarach 20 x 60 m, podłoże 
piaskowe. Rozprężalnia otwarta 60 x 70 m (piasek) oraz hala 22 x 62 m, w próbie 
skoków: plac konkursowy 60 x 70 m, podłoże piaskowe, rozprężalnia 25 x 65 m 
(piasek) 

10. Przyjazd Ekip: ujeżdżenie we czwartek 30.06 do 18:00, WKKW w piątek 1.07.2005 
do godziny 16:00 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów dot. godzin 
rozpoczęcia poszczególnych prób dostosowując program do liczby zgłoszeń. 

12. Boksy i stanowiska dla koni w stajniach KJ Szarża (liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń) 

13. Sprawy weterynaryjne 
 

Lp Funkcja Imię i nazwisko Telefon 
1. Powiatowy lekarz wet. Monika Tokarczyk 0-696 065127 
2. Delegat wet. PZJ Jacek Kańka 0- 604 236349 
3. Lekarz wet. zawodów Jacek Kańka 0- 604 236349 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat 
szczepień: 
a. 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. 
b. 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.  

14. Opłaty: opłata organizacyjna 50 zł od konia 
Boks 50 zł/dobę, stanowisko 20 zł/dobę (za całe zawody, możliwy przyjazd 
we środę 29.06.2005) 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Paszę, wiadra i żłoby należy 
przywieźć. 

15. Odprawa techniczna z losowaniem kolejności startu – Ujeżdżenie we czwartek 
30.06.2005  godzina 20:00. WKKW w  piątek 1.07.2005 godzina 20:00. 

16. Reklamacje: Każda reklamacja musi być wniesiona na piśmie z dołączeniem kaucji 
200 zł. 

17. Noclegi i wyżywienie na terenie Ośrodka Klubu Jeździeckiego SZARŻA 
Na terenie ośrodka czynny bufet gastronomiczny 
Należy zabrać śpiwory! 
Liczba miejsc w ośrodku ograniczona!!!  



 
Ponadto możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu MOKSiR w Chrzanowie (ok. 6 
km), telefon 0-32 623-35-66 lub Motel „LECH” w Młoszowej (ok. 10 km) tel 0 – 32 
6278108. Rezerwacja we własnym zakresie! 

18. Organizator zapewnia floots dla zwycięskich koni, a dla zawodników nagrody – 
upominki. 

19. Zgłoszenia ostateczne do dnia 24.06.2005 
20. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami PZJ. Dla kuców 

obowiązuje aktualny certyfikat wzrostu wystawiony przez uprawnionego lekarza 
wet. 

21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże, 
pożary, zachorowania członków ekip i koni oraz inne zdarzenia losowe wynikłe  
w czasie transportu i zawodów. 

22. Sprawy różne: Msza św. niedzielna w kościele w Bolęcinie (ok. 500 m od Ośrodka) 
o godz. 7:30, w kościele w Trzebini (ok. 7 km) o godz. 7:00 

 
ZAPRASZAMY !!! 

 
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w 
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro 
konia jest najważniejsze. 
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może 
być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 

1. 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 

2. 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. 

3. 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. 

4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 
współpracy z koniem. 
     

Prezes KJ Szarża 
 

Mikołaj Rey 
 

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dnia 
14.06.2005 

 


