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             PROPOZYCJE -korekta  
 

OTWARTYCH ZIMOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA  
W UJEŻDŻENIU 

Oraz HALOWYCH  REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH  
ZAWODÓW KONNYCH W UJEŻDŻENIU 

 
 

1.Organizator:                              LZJ DRAMA Zbrosławice 
                                                       Liga Ujeżdżenia Polski Południowej 
2.Termin:                                        20-21-22.11.2015r. 
                                                       
3.Miejsce:                     Ośrodek Jeździecki Zbrosławice  
4.Uczestnicy:           Kluby i zawodnicy zarejestrowani  w PZJ i WZJ 
5.Termin zgłoszeń wstępnych:       do 6.11.2015  
   Termin zgłoszeń ostatecznych  do konkursów   13.11.2015 godz. 14.00 
6.Sposób zgłoszeń:  zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń PZJ na adres:  
                     LZJ DRAMA Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice           Tel./fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500) e–mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl  
                       (w zgłoszeniach prosimy o podanie telefonu kontaktowego) 
8.Sędzia Główny:  Krzysztof Tomaszewski 
   Sędzia WZJ:                        Leszek Mazurkiewicz 
   Sędziowie :                          Leszek Mazurkiewicz, Marek Ruda  
                                                Ewa Hordyńska,  Wacław Pruchniewicz  
   Dyrektor techniczny: Marcin Jońca tel. 607 797 268 
   Dyrektor Biura :                  Barbara Jachowicz tel. 32 2337000 lub 606 788 368 
   Lekarz weterynarii :            Wiesław Topór  
   Obsługa komputerowa:       Wojciech Helak 
 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Plac konkursowy  zgodnie z przepisami PZJ. 
2. Plac konkursowy – Hala podłoże PROSABLE CERTRANS 
3. Rozprężalnia – Hala podłoże PROSABLE CERTRANS 
4. Warunki ogólne 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny 
ujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ. 
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Program Zawodów 20-21-22.11.2015 
 

Dzień 2 
21.11 

Nr 
konkursu Runda Dzień 1 

20.11 

Nr 
konkursu 

  

Dzień 2 
22.11 

Nr 
konkurs

u 

      Rodzaj zawodów i Uczestnictwo 

I   L-1  
 
 

    1   
 
         

   L-3                    8          L-2  15 Zawody Towarzyskie 
 Zimowe Mistrzostwa Śląska Amatorzy z 
licencją wstępna lub bez  nagrody : flot dla koni, 
puchary, medale dla  ZMŚl. Amatorów Brak 
podziału i osobnej klasyfikacji na małe i duże 
konie – konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych  

II   D-2   
 
  

   2 
 
               

   P-1             9              P-2   16 Otwarte Zimowe  Mistrzostwa Śląska      
juniorzy młodsi (na dużych koniach)    nagrody: 
flots dla koni, puchary, medale dla  ZMŚl Jun. 
Mł. oraz nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych  

III P-6  
 
   

   3   
 
              

  P-3            10              P-4  17 Otwarte  Zimowe Mistrzostwa Śląska  kuce i 
małe konie  – prawo startu mają tylko zawodnicy 
na kucach lub małych koniach. Nagrody: flot's 
dla koni, puchary, medale dla ZMŚl dla dzieci na 
kucach do lat 16 oraz  nagrody rzeczowe za 
rundę – konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych  

IV   P-2 
 
 

   4     
 
               

   P-3             11                  P-5  Kür  18 Otwarte  Zimowe Mistrzostwa Śląska      
juniorzy (na dużych koniach)   nagrody: flot's dla 
koni, puchary, medale dla  ZMŚl Jun. oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy otwarte 
dla zawodów regionalnych  

V   D-1 
 
   

   5 
 
  

 P-1   12 P-2 19 Otwarte  Zimowe Mistrzostwa Śląska   w 
kategorii OPEN  nagrody: flot's dla koni, 
puchary, medale dla ZMŚl  
– konkursy otwarte dla zawodów regionalnych  

VI   N-5 
 
   

   6 
 
  

 N-4   13 N-7 Kür 20 Zawody Regionalne Flots dla koni oraz  nagrody 
rzeczowe za rundę   

VII   C-1   
 

   7 
 
  

  C-2   14 C-4  Kür 21 Otwarte  Zimowe Mistrzostwa Śląska      
seniorzy   nagrody: flot's dla koni, puchary, 
medale dla ZMŚl Sen. oraz nagrody rzeczowe za 
rundę – konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych  

      
 

    
 
  

      P-3  
N-4 
C-2 

22 
23 
24 

HZR -  Konkursy pocieszania dla zawodników 
którzy nie uzyskali 120 % po 2 dniach zawodów 
i nie zakwalifikowali się do finałowych 
programów Kür 

 
Uwaga zawody rozegrane zostaną wg aktualnych programów w ujeżdżeniu Edycja 2015. Programy do 
pobrania na stronie www.pzj.pl zakładka: sport , ujeżdżenie, programy ujeżdżeniowe. Zawody 
rozgrywane są obok Halowych Zawodów Ogólnopolskich w Ujeżdżeniu. 
Informacje dodatkowe: 
Do Otwartych Zimowych Mistrzostw Śląska kwalifikowani są tylko zawodnicy z danej grupy wiekowej 
W zgłoszeniach należy podać informacje czy zawodnik startuje w ramach Otwartych Mistrzostw Śląska 
czy w Halowych zawodach Regionalnych  
** Warunkiem startu w Zawodach Towarzyskich - Amatorów bez licencji jest:  
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 Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników, wydanych przez lekarza 
sportowego 

 W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na start w zawodach jeździeckich 
 Minimalny wiek jeźdźca 10 lat.  
 Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie. (kalendarz szczepień 

patrz: sprawy weterynaryjne) 
 Minimalny wiek konia do startu w zawodach 4 lata,  
 Dla jeźdźców do 11 lat – minimalny wiek konia 6 lat. 
 Ubezpieczenie NNW jeźdźca 

 
 
 

Sprawy organizacyjne: 
1. Zawody zorganizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku 

Jeździeckiego  
2. Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni: 19.11.2015 w godz. 1700 -1900 –  Ośrodek 

Jeździecki Zbrosławice     
3. Plac konkursowy (czworobok) oraz Rozprężalnia będą dostępne dla zawodników w przeddzień 

zawodów  w godz. od 1300- do 1830- 
4. Opłaty:    
 Opłata organizacyjna             185,00 zł. całe zawody (3 dni) w tym 5 zł. Opłata na fundusz nagród 

ŚZJ     , 1 dzień 80 zł. w tym 5 zł. Opłata na fundusz nagród ŚZJ  
 Startowe                                  20,00 zł. za każdy przejazd   
 Boksy                          220,00 PLN  (całe zawody) płatne na konto – 1 dzień 90 

zł.(pierwszeństwo w otrzymaniu boksów maja osoby zamawiające boksy na 3 dni) 
 Wszystkie opłaty za zawody należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać e-mailem wraz ze 

zgłoszeniem ostatecznym LZJ DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice  63 
8463 0005 2002 0022 1740 0002.  Opłata za boks uiszczona gotówką na miejscu 240 zł. – całe 
zawody; 100 zł. - 1 dzień ( tylko w przypadku wolnych boksów) 

5. Obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w  przepisach PZJ i  
przepisach weterynaryjnych 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i 
trwania zawodów. 

7. Miejsce dla koni będzie przygotowane od. 19.11.2015.r.  od godz. 1200 należy zabrać pojemniki 
na pasze i wodę. Organizator zapewnia pierwszą słomę. Trociny we własnym zakresie. Na terenie 
zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma 1 kostka - 10 zł., siano 1 kostka - 10 zł. Sprawy 
finansowe: Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy 

8. Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – noclegi 
w domkach – (cena 35,00 PLN / doba). tel. biuro 32 2337000 32 2337103, lub w okolicznych 
hotelach. 

9. Istnieje możliwość podłączenia przyczepy do prądu – odpłatność 150 zł całe zawody (po 
wcześniejszym zgłoszeniu) 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 
11. Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną podane po zakończeniu zapisów. Listy 

startowe zamieszczone będą w godzinach wieczornych przeddzień każdego dnia zawodów na 
stronie ośrodka www.zbroslawice.info.pl . 

12. Nagrody: Flot’s dla koni, dla zwycięzców Otwartych Mistrzostw Śląska puchary, medale oraz 
nagrody . Dekoracje 3 dnia zawodów po zakończeniu każdej z rund. 
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13. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka Jeździeckiego 
14. Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach 
15. Propozycje zatwierdzone przez  Śląski Związek Jeździecki  w dniu 28.09.2015 

 
 
 

SPRAWY WETERYNARYJNE 
 
Lp funkcja Imię i nazwisko telefon 
1. Powiatowy lekarz wet. Dr Adam Drewniok 694446909 
2. Lekarz wet. zawodów Dr Wiesław Topór 606263658 

 
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.  

c. Przegląd weterynaryjny odbywać się będzie w trakcie trwania konkursów na życzenie lekarza zawodów lub sędziego 

głównego. 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
 
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. 
I. 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. 
II. 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. 
III. 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. 
IV. 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. 
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności 
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
                                   

       Patronat medialny             

  WSPÓŁORGANIZATORZY 

                                         

Starosta Tarnogórski             Wójt Gminy Zbrosławice 
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Zadanie zostaje wsparte ze środków  budżetu Starostwa Tarnogórskiego 
 
 


