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                WKKW 201

ZAWODY KRAJOWE 

Miejsce: Hipodrom Sopot

Data: 02-04

Informacje podstawowe

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:

• Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego

• Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego

• Regulaminem

• Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

• FEI Rules for Eventing, 

• Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono w PZJ
   

WKKW 201

ZAWODY KRAJOWE 

Hipodrom Sopot

4 października

Informacje podstawowe

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:

Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego

Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulaminem rozgrywania zawodów 

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

FEI Rules for Eventing, 

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono w PZJ
 

WKKW 2015 

ZAWODY KRAJOWE  

Hipodrom Sopot 

ździernika 2015 

Informacje podstawowe

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:

Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego

Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego

rozgrywania zawodów 

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

FEI Rules for Eventing, 24th 

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono w PZJ 
  

 

 ZAWODY REGIONALNE 

Informacje podstawowe 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: 

Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego

Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego

rozgrywania zawodów krajowych w

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

 Edition 1st 

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

 
 

 

 

ZAWODY REGIONALNE 

Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego 

Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego

krajowych w

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

 January 20

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

 
 

ZAWODY REGIONALNE 

Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego  

krajowych w WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

January 2015 

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Warszawa 
Kor

ZAWODY REGIONALNE 

WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego

Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego  

Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego 

Warszawa 
orekta 08.09.2015

 

WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego

Warszawa dnia 17.08.2015
08.09.2015 

 

WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego 

17.08.2015
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I. 
 

        

         

 

 

 

                WKKW 201

 Sprawy Organizacyjne 

1. Typ

Klasy:

 

 

 

 

 

Kategoria:

Data:

Miejsce :

Region
 

2. Organizator 

        Nazwa:

Adres:

Kod pocztowy:

Telefon:

Email

Internet:

Współorganizaor: Sopocki Klub Jeździecki

 
3. Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dyrektor Zawodów:

Biuro Zawodów:

Rzecznik Prasowy

Dyrektor Techniczny:

Szef Stajni:

 

4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

Adres: 

         Tel.:   

  Telefon kom.: 

WKKW 201

Sprawy Organizacyjne 

yp Zawodów

Klasy: CNC/ P

CNC/ L

CNC/ LL

Kuce

PUCHAR 

MISTRZOSTWA POLSKI 

Kategoria: Seniorzy

Data: 0

Miejsce : Sopot

Region : pomorskie

Organizator 

Nazwa: 

Adres: 

Kod pocztowy: 

Telefon: 

Email : 

Internet: 

Współorganizaor: Sopocki Klub Jeździecki

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Dyrektor Zawodów:

Biuro Zawodów:

Rzecznik Prasowy

Dyrektor Techniczny:

Szef Stajni: 

Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

Adres: j.w. 

Tel.:   j.w. 

Telefon kom.: 

WKKW 2015 

Sprawy Organizacyjne  

Zawodów 

CNC/ P 

CNC/ L 

CNC/ LL 

Kuce 

PUCHAR POLSKI

MISTRZOSTWA POLSKI 

Seniorzy  Młodzi Jeźdźcy 

01-04 10 2015

Sopot 

pomorskie 

Organizator (kompletny adres

Hipodrom Sopot sp. z o.o.

Polna 1

 81-745 Sopot

058 551 78 96

hipodrom@sopot.pl

www.hipodrom.sopot.pl

Współorganizaor: Sopocki Klub Jeździecki

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: 

Dyrektor Zawodów: 

Biuro Zawodów: 

Rzecznik Prasowy: 

Dyrektor Techniczny: 

Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

Telefon kom.: - 

 

 

 

 

 

 

POLSKI: ELIMINACJE

MISTRZOSTWA POLSKI 

Młodzi Jeźdźcy 

2015 

 

kompletny adres)

Hipodrom Sopot sp. z o.o.

Polna 1 

745 Sopot 

058 551 78 96 

hipodrom@sopot.pl

www.hipodrom.sopot.pl

Współorganizaor: Sopocki Klub Jeździecki

Komitet Organizacyjny 

Magdalena Rutkowska

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz

Anna Kniejska

Agnieszka Kopka

Krzysztof Rafalak

Barbara Filipek

Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

 

 

ELIMINACJE  

MISTRZOSTWA POLSKI  

Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy 

) 

Hipodrom Sopot sp. z o.o.

  

 Fax : 

hipodrom@sopot.pl           

www.hipodrom.sopot.pl 

Współorganizaor: Sopocki Klub Jeździecki  

Magdalena Rutkowska

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz

Anna Kniejska 

Agnieszka Kopka 

Krzysztof Rafalak 

Barbara Filipek 

Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

       FINAŁ  

MISTRZOSTWA REGIONALNE 

Juniorzy  Juniorzy Młodsi

Hipodrom Sopot sp. z o.o.  

: 058 555 06 44

             

Magdalena Rutkowska 

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz

Dane kontaktowe na miejscu zawodów: 

FINAŁ   

MISTRZOSTWA REGIONALNE 

Juniorzy Młodsi

058 555 06 44  

Kaja Koczurowska Wawrzkiewicz 

MISTRZOSTWA REGIONALNE 

Juniorzy Młodsi   Młodzicy

 

MISTRZOSTWA REGIONALNE  

Młodzicy  
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II.
 

1.

 
 

  2.

 

 
3.

      
 4.

 
   

 

 

                WKKW 201

II. Osoby oficjalne

1. Komisja sędziowska

 

Lp. Imię

1. Agata

2. Piotr

3. Małgorzata 

4. Paweł 

5. Hanna

2. Delegat Techniczny
 

 1. 

Imię Nazwisko

3.   Gospodarz To

Imię Nazwisko:
       
4.   Gospodarz Toru 

Imię Nazwisko:

   5.    Komisarze

Szef komisarzy

Imię Nazwisko:
 

Komisarze:

Imię Nazwisko:

Imię Nazwisko:

Imię Nazwisko:
 
 

6.   Delegat Weterynaryjny PZJ

Imię Nazwisko:
 

7.  Lekarz weterynar

Imię Nazwisko:

Email

Adres:

Tel. : 

WKKW 201

Osoby oficjalne

Komisja sędziowska

Imię 

Agata 

Piotr 

Małgorzata 

Paweł  

Hanna 

Delegat Techniczny

 Delegat 

Imię Nazwisko:

Gospodarz To

Imię Nazwisko:

Gospodarz Toru 

Imię Nazwisko:

Komisarze 

Szef komisarzy

Imię Nazwisko:

Komisarze: 

Imię Nazwisko:

Imię Nazwisko:

Imię Nazwisko:

Delegat Weterynaryjny PZJ

Imię Nazwisko:

arz weterynar

Imię Nazwisko:

Email: 

s: 

 

WKKW 2015 

Osoby oficjalne (zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 20

Komisja sędziowska  

Nazwisko

Jarzycka

Kryszczyński

Małgorzata  Chajęcka

Sojecki

Łyczkowska

Delegat Techniczny 

Delegat Techniczny

: Tomasz Kowala

Gospodarz Toru – próba terenowa

Imię Nazwisko: Krzysztof Rafalak 

Gospodarz Toru – próba skoków

Imię Nazwisko: jw 

Szef komisarzy 

Imię Nazwisko: Zbigniew Seibt

Imię Nazwisko: Sandra Szumlas

Imię Nazwisko: Aleksandra Widulińska

Imię Nazwisko: Joanna Matyjek

Delegat Weterynaryjny PZJ

Imię Nazwisko: Grzegorz Chajęcki

arz weterynarii Zawodó

Imię Nazwisko: Piotr Szpotański

     

Hipodrom Sopot, Polna 1

0048 601 652 703

 

zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 20

 

 

Nazwisko 

Jarzycka-Stefańska

Kryszczyński 

Chajęcka 

Sojecki 

Łyczkowska 

Techniczny 

Tomasz Kowala

próba terenowa

rzysztof Rafalak 

próba skoków

Zbigniew Seibt 

Sandra Szumlas

Aleksandra Widulińska

Joanna Matyjek

Delegat Weterynaryjny PZJ 

Grzegorz Chajęcki

i Zawodów

Piotr Szpotański

  

Hipodrom Sopot, Polna 1

0048 601 652 703

 

zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 20

Funkcja 

Stefańska Sędzia Główny zawodów

Sędzia

Sędzia

Sędzia

Sędzia

Tomasz Kowala 

próba terenowa 

rzysztof Rafalak  

próba skoków 

 

Sandra Szumlas 

Aleksandra Widulińska 

Joanna Matyjek-Macholla (asystent)

 

Grzegorz Chajęcki 

w 

Piotr Szpotański 

Hipodrom Sopot, Polna 1 

0048 601 652 703 Fax  : 

zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 20

Funkcja  

Sędzia Główny zawodów

Sędzia 

ędzia 

Sędzia 

Sędzia 

  

Macholla (asystent)

 

       

zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 20

Sędzia Główny zawodów

Macholla (asystent)  

zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW 2014)

KLASA

Sędzia Główny zawodów PP JM

P, PP JM

PP Młodz., 
PP Amator

L 

PP Młodz., 
PP Amator

 

4) 

KLASA 

PP JM 

, PP JM 

PP Młodz., 
PP Amator 

PP Młodz., 
PP Amator 
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8.

 

9.

 
 
III.
 

1.
 

Otwarte trasy 

1szy

Wręczanie nagród

 
 
2.

 

 
 

3.
 

 

                WKKW 201

8. Lekarz medycyny zawodów

Imię Nazwisko:

9. Kowal

Imię Nazwisko:

III.  Warunki Techniczne

1. Program zawodów
 

 

Otwarte trasy 

1szy Przegląd Koni

szy Start Ujeżdzenie

1szy Start 

3ci Przegląd Koni

1szy Start Skoki

Wręczanie nagród

2. Ujeżdżenie

CNC-L 201

3.  PRÓBA TERENOWA

KLASA L

WKKW 201

Lekarz medycyny zawodów

Imię Nazwisko:

Kowal 

Imię Nazwisko:

Warunki Techniczne

Program zawodów

 

Otwarte trasy krosu

Przegląd Koni 

Start Ujeżdzenie

Start kros 

Przegląd Koni 

Start Skoki 

Wręczanie nagród

Ujeżdżenie 

L 2014 

PRÓBA TERENOWA

KLASA L, PP Mł, PP Am.

Odcinek
Typ podłoża:
Długość :

Tempo
Ilo

WKKW 2015 

Lekarz medycyny zawodów

Imię Nazwisko: MAG-MED

Imię Nazwisko: Piotr Czerwiński (0048 690 967 267)

Warunki Techniczne 

Program zawodów 

KLASA
L

Data/Godz.

krosu 
01.
15:00

    

Start Ujeżdzenie 

02.
11:

(piaskowy 
czworobok)

03.
08:00

 
04.10
10:00
04.
14:

Wręczanie nagród 
04.

ok. 16:

 

PRÓBA TERENOWA 

, PP Mł, PP Am.

dcinek 
Typ podłoża:
Długość : 

Tempo 
Ilośc skoków

 

Lekarz medycyny zawodów 

MED 

Piotr Czerwiński (0048 690 967 267)

 

 

KLASA 
L 

KLASA 

Data/Godz. Data/Godz.

.10 
15:00 

    

.10 
:30 

(piaskowy 
czworobok) 

(piaskowy 
czworobok)

.10 
:00 

04.10 
:00 
.10 
:30 
.10  

ok. 16:40 

 
ok. 18:40

 

 

, PP Mł, PP Am. 

Typ podłoża: 

śc skoków 

 

Piotr Czerwiński (0048 690 967 267)

KLASA  
P 

Data/Godz. 

01.10 
16:00 

      

02.10 
08:00 

(piaskowy 
czworobok) 

03.10 
10:45 

04.10 
10:30 
04.10 
17:40 
04.10 

ok. 18:40 
 

CNC-

Piotr Czerwiński (0048 690 967 267)

 KLASA
PP Młodz.
(klasa L)

 Data/Godz.

01.10
15:00

    

 

02.10
16:30

(piaskowy 
czworobok)

03.10
09:50

 
04.10
09:30
04.10 
16:10

 
04.10

ok. 16:

-P FEI 2009 1*A

Trawa , piach

1600-

470-500 m/min
15 

Piotr Czerwiński (0048 690 967 267) 

 

KLASA 
PP Młodz. 
(klasa L) 

KLASA
PP Am.
(klasa L)

Data/Godz. Data/Godz.

01.10 
15:00 

   

02.10 
16:30 

(piaskowy 
czworobok) 

02.10

(piaskowy 
czworobok)

03.10 
09:50 

 
04.10 
09:30 
04.10 
16:10 

04.10 
ok. 16:40 ok. 16:

P FEI 2009 1*A 

D 
Trawa , piach 

-2500  
500 m/min 
15 - 20 

KLASA 
PP Am. 
(klasa L) 

Data/Godz. 

01.10 
15:00 

      

02.10 
17:30 

(piaskowy 
czworobok) 

03:10 
10:15 

04.10 
09:45 
04.10 
16:20 

04.10 
ok. 16:40 

 

 

 

KLASA
PP JM 
(klasa P)

Data/Godz.

01.10 
16:00 

     

02.10 
11:30 
(arena 

główna)

03:10 
12:00 

04.10 
10:15 
04.10 
17:15 

04.10 
ok. 18:40

4

KLASA 
PP JM 
(klasa P) 

Data/Godz. 

 
  

  

 
 

(arena 
główna) 

03:10 
 

 
 
 
 

 
ok. 18:40 



 
                
 

 

 

 
4. 

 

 
 

IV.
 

do podziału na 
pozostałych 
do liczby 25% 
startujących

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                WKKW 201

      
KLASA P

 
 
4. SKOKI 

  

IV.  Nagrody

Miejsce
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

do podziału na 
pozostałych zawodników 
do liczby 25% 
startujących 

SUMA

Flots dla min 
    

WKKW 201

KLASA P, PP JM

odcinek
Typ podłoża:
Długość :
Tempo
Ilośc skoków

SKOKI  

Nagrody  

Miejsce 

awodników 

SUMA 

Flots dla min 25% koni

WKKW 2015 

, PP JM 

odcinek 
Typ podłoża:
Długość : 
Tempo 
Ilośc skoków

Typ podłoża

Dystans (m)

Tempo (m/min)

Ilośc 
przeszkód/skoków
Ilość przeszkód

nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe

1.000 zł

% koni uczestniczących w konkursie

 

Typ podłoża: 

Ilośc skoków 

 

Typ podłoża 

Dystans (m) 

Tempo (m/min) 

przeszkód/skoków
Ilość przeszkód 

L 

nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe

1.000 zł  

uczestniczących w konkursie

 

 KLASA L
PP Mł., PP 
Am.

   

250-450 

 325

przeszkód/skoków 
11

 8-10

nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe  nagrody rzeczowe

uczestniczących w konkursie

Trawa , piach
1600

500 - 520 m/min 
20 

KLASA L, 
PP Mł., PP 
Am.   

 KLASA P
PP Jm

     

450  300

325 

11   11

10   10

P     
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe

1.000 zł

uczestniczących w konkursie 

D 
Trawa , piach 
1600-2800 

520 m/min 
20 - 25 

KLASA P 
PP Jm 

      

300-450   

325         

11  

10  

 
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  

1.000 zł  

520 m/min  

 P
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe

  
  
  
  
  

1.000 zł

 

PP    
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe

     
     
     
     
     

1.000 zł  

5

nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  
nagrody rzeczowe  



 
                
 

 

 

V.
 

1.
 

Zgłoszenia należy nadsyłać:

Nazwa
http://hipodrom.sopot.pl/zawody/
 

 

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 
www.hipodrom.sopot.pl

 
 

2.

Opłaty dodatkowe:
Wycofanie konia pomiędzy 
boks; 
Wycofanie konia po 2
połowy wpisowego. 
 
 
Przedpłata w wysokości  
 
 
zgłoszeniu mail

 

3.
 

                WKKW 201

V. ZGŁOSZENIA 

1. Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia 
         

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 
które organizator może przyjąć
 

Zgłoszenia należy nadsyłać:

Nazwa ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    
http://hipodrom.sopot.pl/zawody/

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 
www.hipodrom.sopot.pl

2. Opłaty 

Opłaty dodatkowe:
Wycofanie konia pomiędzy 
boks;  
Wycofanie konia po 2
połowy wpisowego. 

  

Przedpłata w wysokości  
  
 Nazwa Banku:
zgłoszeniu mail

3. Oferta pobytu

3.1 Zawodnicy i Luzacy
 

Hotele: 
www.booking.com
 
3.2 Konie 

Klasa 
L 
P 
boks 

Podłączenie do prądu

WKKW 201

ZGŁOSZENIA 

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia ostateczne (

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 
które organizator może przyjąć

Zgłoszenia należy nadsyłać:

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    
http://hipodrom.sopot.pl/zawody/

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 
www.hipodrom.sopot.pl 

 

Opłaty dodatkowe: 
Wycofanie konia pomiędzy 

Wycofanie konia po 2
połowy wpisowego. 

Przedpłata w wysokości  

Nazwa Banku:  
zgłoszeniu mail 

Oferta pobytu 

Zawodnicy i Luzacy

 Lista hoteli :
www.booking.com

Konie :Stajnie zostaną udostępnione dla k
Wielkość boksów 

 

Podłączenie do prądu

WKKW 2015 

ZGŁOSZENIA  

Terminy zgłoszeń  

ostateczne ( min.1

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 
które organizator może przyjąć

Zgłoszenia należy nadsyłać:

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    
http://hipodrom.sopot.pl/zawody/

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 
 

 
Wycofanie konia pomiędzy 17

Wycofanie konia po 24.09 - zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 
połowy wpisowego.  

Przedpłata w wysokości  300 PLN zostanie zapłacona do dnia 

 potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane 

Zawodnicy i Luzacy

Lista hoteli : 
www.booking.com 

ajnie zostaną udostępnione dla k
Wielkość boksów 

Podłączenie do prądu 

 

min.14   dni przed )

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 
które organizator może przyjąć

Zgłoszenia należy nadsyłać: 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    
http://hipodrom.sopot.pl/zawody/ 

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 

17.09-24.0

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

PLN zostanie zapłacona do dnia 

potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane 

Zawodnicy i Luzacy: 

ajnie zostaną udostępnione dla k
Wielkość boksów 3m x 3

 

dni przed ) 

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 
które organizator może przyjąć 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

Listy startowe będą dostępne do wglądu od godz. 19.00

.09- zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

PLN zostanie zapłacona do dnia 

potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane 

ajnie zostaną udostępnione dla k
m x 3m  (minimum 3m x 3m)

Opłata (PLN)
75 
100 
300 

100 - 
wcześniejszym 
zamówieniu

 Data :

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

19.00 dnia: 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

PLN zostanie zapłacona do dnia 

potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane 

ajnie zostaną udostępnione dla koni od dnia 
(minimum 3m x 3m)

Opłata (PLN) 

 tylko po 
wcześniejszym 
zamówieniu 

:17.09.2015

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

dnia: 01.10 na stronie 

 
 
 
 
 
 
 
 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

PLN zostanie zapłacona do dnia 17.09.2105

potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane 

oni od dnia 01.10.2015, godz. 12:00
(minimum 3m x 3m)

tylko po 

.2015 

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

na stronie 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

.2105  

potwierdzenie zostanie automatycznie przesłane  na wskazany w 

.2015, godz. 12:00
(minimum 3m x 3m)   

 

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za boks oraz 

na wskazany w 

.2015, godz. 12:00 

6

Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę koni, 

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY TYLKO PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY:    

zawodnik zobowiązany jest do opłaty za 

na wskazany w 

 



 
                
 

 

VI. KWALIFIKACJE 
 

KLASA P

posiadanie 
brązowej 
odznaki 

jeździeckiej 

 
minimum 2 RK 
 
 

plus 2 x LL

1) dotyczy zawodników zarejestrowanych w PZJ/WZJ po 31.12.2006
2) jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 
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KWALIFIKACJE 

KLASA P 

posiadanie 
brązowej 
odznaki 

jeździeckiej 1) 

srebrnej odznaki 

oraz 

minimum 2 RK  

2x L 

 

lub 

 

1 x L  

plus 2 x LL 

 
minimum 2 RK 
 
 

dotyczy zawodników zarejestrowanych w PZJ/WZJ po 31.12.2006
jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 

WKKW 2015 

KWALIFIKACJE  

CNC1*/MPJ*2)

posiadanie 
srebrnej odznaki 

jeździeckiej 1) 

oraz 

 
minimum 2 RK  
 
 

2 x P 

 

lub 

 

1 x P 

 plus 2 x L 

dotyczy zawodników zarejestrowanych w PZJ/WZJ po 31.12.2006
jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 

 

2) CNC2*/MPMJ*

srebrnej odznaki 
 

posiadanie 
srebrnej odznaki 

jeździeckiej 

oraz 

 
 
minimum 3 RK
 
 
3 x CNC1*

 

lub 

 

2 x CNC1*

plus 1 x P

 

dotyczy zawodników zarejestrowanych w PZJ/WZJ po 31.12.2006
jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 

CNC2*/MPMJ*2) CNC3* /MPS*

posiadanie 
srebrnej odznaki 

jeździeckiej 1) 

posiadanie 
srebrnej odznaki 

jeździeckiej 

 oraz

minimum 3 RK 

3 x CNC1* 

 

2 x CNC1* 

plus 1 x P 

 
minimum 2 RK
 
 
2 x CNC2*

dotyczy zawodników zarejestrowanych w PZJ/WZJ po 31.12.2006 
jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 

CNC3* /MPS*2) CIC1*/CCI1*

posiadanie 
srebrnej odznaki 

jeździeckiej 1) 

posiadanie 

jeździeckiej 

oraz 

minimum 2 RK 

2 x CNC2* 

minimum 2 RK 
jako para
 
1 x CNC1*
plus  1 x P

jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para 

 

CIC1*/CCI1* 

posiadanie 
srebrnej 
odznaki 

jeździeckiej 1) 

 

minimum 2 RK 
jako para 

1 x CNC1* 
plus  1 x P 

jeżeli MP rozgrywane są w ramach zawodów CNC to min jeden z wyników musi być jako para  

MPJ rozgrywane 

w ramach zawodów 

międzynarodowych 

posiadanie 
srebrnej 
odznaki 

jeździeckiej 1) 

oraz 

Zgodnie z 
kwalifikacjami 
FEI do danej 

klasy zawodów 
w tym jeden 

wynik RK jako 
para min 
CNC1* 

rozgrywane 

w ramach zawodów 

 

MPMJ rozgrywane 

w ramach zawodów 

międzynarodowych

 

posiadanie 
srebrnej 
odznaki 

jeździeckiej 

oraz 

kwalifikacjami 

klasy zawodów 

wynik RK jako 

Zgodnie z 
kwalifikacjami 
FEI do danej 

klasy zawodów 
w tym jeden 

wynik RK jako 
para min CIC1*

rozgrywane 

w ramach zawodów 

międzynarodowych 

MPS rozgrywane w 

ramach zawodów 

międzynarodowych

posiadanie 
srebrnej 

jeździeckiej 1) 

posiadanie 
srebrnej 
odznaki 

jeździeckiej 

oraz

Zgodnie z 
kwalifikacjami 
FEI do danej 

klasy zawodów 
w tym jeden 

wynik RK jako 
para min CIC1* 

 
Zgodnie z 

kwalifikacjami 
FEI do danej 

klasy zawodów 
w tym jeden 

wynik RK jako 
para min CIC2*

 

7

rozgrywane w 

ramach zawodów 

międzynarodowych 

posiadanie 
srebrnej 
odznaki 

jeździeckiej 1) 

oraz 

Zgodnie z 
kwalifikacjami 
FEI do danej 

klasy zawodów 
w tym jeden 

wynik RK jako 
para min CIC2* 



 
                
 

 

VII.
 

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
trenera, 
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele
osób trzecich,
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w
 
2. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:

• 

• 

b. szczepienie przypominające:
• 

• 

  

Lp

1.

2.

3.

 

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
starannego obrządku, kucia i transportu.
 

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział 
w zawodach. 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania 
pomocy medycznej.
 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 wsp
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VII. INNE 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele
osób trzecich,
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w

Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:

 pierwsze szczepienie 
 drugie szczepienie 

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. 

Lp 

1. Powiatowy lekarz wet.
2. Delegat wet. PZJ
3. Lekarz wet. zawodów

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.  Polski Związek Jeździecki
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 kon
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. 
starannego obrządku, kucia i transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział 
w zawodach. 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania 
pomocy medycznej.

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 

ciwej 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 wsp
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OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele
osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dl
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w

Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:

pierwsze szczepienie 
drugie szczepienie 
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. 

funkcja
Powiatowy lekarz wet.

Delegat wet. PZJ
Lekarz wet. zawodów

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.  Polski Związek Jeździecki
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. 
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. 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 

ciwej 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 wsp
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OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dl
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w

Sprawy weterynaryjne 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe: 

pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21

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.  

funkcja 
Powiatowy lekarz wet.

Delegat wet. PZJ 
Lekarz wet. zawodów

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 

ia 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. 
starannego obrządku, kucia i transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział 
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania 

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 
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 

ciwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów wsp

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dl
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

dniu rozpoczęcia szczepień
nie wcześniej niż 21

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 

Imię i nazwisko
Powiatowy lekarz wet. Elżbieta Żebrowska

 Grzegorz Chajęcki

Lekarz wet. zawodów Piotr Szpotański

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

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 

ia 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 
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