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Otwarty Halowy Puchar Śląska  
oraz 

Halowe  Regionalne Zawody Konne  
w dyscyplinie ujeżdżenia 

Zbrosławice 2-4 marzec 2018 
 

 
1. Organizator:     Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice oraz Ośrodek Jeździecki Zbrosławice Marcin Jońca             
2. Dane kontaktowe organizatora 42-674 Zbrosławice ul. Wolności 28 tel. 32 233 70 00 lub 32 233 71 03 

www.zbroslawice.info.pl     e-mail ośrodek. Jeździecki@wp.pl 
3. Termin zawodów: piątek - sobota – niedziela 2-3-4.03.2018  (W przypadku małej ilości koni zawody rozegrane 

będą w systemie 2 dniowym 3-4.03.2018 czyli sobota i niedziela)  
4. Termin zgłoszeń wstępnych : do 15.02.2018  
5. Termin zgłoszeń ostatecznych - 25.02.2018 zgłoszenia  pisemne przez panel zgłoszeniowy www.equita.pl  , w 

zgłoszeniach koniecznie podajemy telefon kontaktowy 
6. Miejsce zawodów: 42-674 Zbrosławice ul. Wolności 28 (pow. Tarnogórski woj. śląskie). 
7. Warunki Techniczne: plac konkursowy HALA o wymiarach - 30 x 70 m, podłoże  PROSABLE CARTRANS – 

Wymiar czworoboku 20m x 60m lub 20 x 40 m (w zależności od progr), rozprężalnia: hala o wymiarach 18m x 36m  
- podłoże PROSABLE CARTRANS ,   

8. Osoby Oficjalne : 
 Sędzia Główny :  Łukasz Wituchowski 
 Członkowie komisji sędziowskiej :  Zuzanna Stajno,  Marek Ruda 
 Sędzia WZJ:  Zuzanna Stajno 
 Komisarz Zawodów :  Karina Zielonka 
 Lekarz weterynarii : Wiesław Topór 
 Dyrektor Zawodów : Marcin Jońca 607 797 268 
 Dyrektor Biura : Barbara Jachowicz 

9.   Uczestnicy : Kluby, zawodnicy, konie zarejestrowane w PZJ/WZJ. 
10. Dokumentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ 
11. Liczba zawodników z Klubów/Sekcji bez ograniczeń. Jednakże organizator w porozumieniu z ŚZJ może wprowadzić 
ograniczenia przyjęć zawodników i koni, o ile wynika to z przyczyn organizacyjnych. 
12. Warunki ogólne:  Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny 

ujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ. 
 
WARUNKI TECHNICZNE 
 

Otwarcie stajni 01.03.2018 (zawody 3 dniowe) 
02.03.2018 (zawody dwudniowe) 

11.00 

Zebranie techniczne 
Nie przewiduje się  

Sprawdzanie dokumentów 
1.03.2018 (czwartek)  
2.03.2018 (piątek) 

17.00-19.00  

Przegląd Weterynaryjny : 
Przegląd koni w boksach na życzenie lekarza weterynarii  
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PROGRAM ZAWODÓW 3 DNIOWYCH 
Ranga Dzień 1 Nr 

konkur
su 

Dzień 
2 

 Dzień 3 Nr 
konkurs

u 

 Rodzaj zawodów i Uczestnictwo 

2.03 3.03  4.03  
Czworobok o 
wymiarach 

HZR oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska  
Młodzików (dzieci 
w wieku 9-12 lat) na 
Kucach  

L-6 RK 
    

1 
 

L-1 RK 11 L-2 RK 21 20x40 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
O HPŚL  młodzicy  – prawo startu 

mają tylko zawodnicy na kucach lub 
małych koniach. Nagrody: flot's dla 

koni, szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 
puchary, medale dla MŚl, oraz  

nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych – 

tylko kuce  
HZR oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska  
Junior Młodszy (do 
lat 15) na Kucach  

   P-6 
    

2 
 

P-3 12 P-4 22 20x40 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
O HPŚL  kuce i małe konie  – prawo 

startu mają tylko zawodnicy na kucach 
lub małych koniach. Nagrody: flot's 
dla koni, szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 

1-3 puchary, medale dla O HP Śl, oraz  
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 

otwarte dla zawodów regionalnych 
tylko kuce  

HZR oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska  
Amatorów  

   L-2 
 

3 
 

  L-3 
 

13 
 

 L-4 23 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
O HPŚL  Amatorzy z licencją wstępna 

lub bez licencji.  nagrody : flot dla 
koni, szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 

puchary, medale dla  O HP Śl 
Amatorów Brak podziału i osobnej 
klasyfikacji na małe i duże konie – 

konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych 

Do pucharu Amatorów nie będą 
klasyfikowani zawodnicy posiadający 
klasę sportową w ujeżdżeniu (Mogą 
oni startować w HZR lub HZT) 

HZR oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska  
Juniorów Młodszych 
DK 

  D-1  
 

4 
 

D-2       
 

14 
 

D-3  24 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
O HPŚL  juniorzy młodsi (na dużych 

koniach)    nagrody: flot's dla koni, dla 
zwycięzcy szarfa i derka; m-ce 1-3 

HPŚl puchary, medale . oraz nagrody 
rzeczowe za rundę – konkursy otwarte 

dla zawodów regionalnych 
HZR HZT oraz 
Otwarty Halowy 
Puchar  Śląska  
Juniorów  DK 

  N-5 
 

5 
 

N-6 15 
 

N-7 25 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
juniorzy (na dużych koniach)   

nagrody: flot's dla koni, dla zwycięzcy 
szarfa i derka; m-ce  1-3 HPŚl 

juniorów  puchary, medale . oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 

otwarte dla zawodów regionalnych  
HZR +  oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
w kat. OPEN 

D-1 
 

6 
 

P-1 16 P-2 26 20x60 w kategorii OPEN  nagrody: flot's dla 
koni, dla zwycięzcy szarfa;  m-ce 1-3 
HPŚl puchary, medale  Jun. oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych  

HZR + Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
Seniorów 

C-1 8 C-2 18 C-4  28 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
seniorzy   nagrody: flot's dla koni, dla 

zwycięzcy szarfa i derka; m-ce 1-3 
HPŚl juniorów  puchary, medale . oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 

otwarte dla zawodów regionalnych 
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HZR CC-1 9 CC-2 19 CC-6 29 20x60 Zawody Regionalne Flots dla koni 
oraz  szarfa dla zwycięzcy ;  m-ce 1-3 
puchary, nagrody rzeczowe za rundę   

 
HZR CC-4 10 CC-5 20 

 
CC-7 
 

   30 
 
 

20x60 Zawody Regionalne Flots dla koni 
oraz szarfa dla zwycięzcy ;  m-ce 1-3 
puchary,  nagrody rzeczowe za rundę 

   
     

 
 
 

    
 
 

 Na prośbę zawodników po 
wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z 

KO i sędzią głównym  jest możliwe 
rozegranie innych konkursów nie 

ujętych w propozycjach  

 
 

PROGRAM ZAWODÓW 2 DNIOWYCH  
(przy małej ilości zgłoszeń) 

Ranga Dzień 1 Nr 
konkursu Dzień 2 Nr 

konkursu 
 Rodzaj zawodów i Uczestnictwo 

3.03 4.03  
Czworobok o 
wymiarach 

HZR oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
Młodzicy (dzieci 9-
12 lat ) na Kucach  

L-6 RK 
L-1 RK 
 
    

1 
12 

L-2 RK 
 

14 20x40 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
kuce i małe konie  – prawo startu mają 
tylko zawodnicy na kucach lub małych 

koniach. Nagrody: flot's dla koni, 
szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 
puchary, medale dla MŚl, oraz  

nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych 

tylko kuce   
HZR oraz Otwarty 

Halowy Puchar  Śląska   
Juniorów 
Młodszych na 
Kucach  (do lat 15)  

   P-6 
   P-3 

2 
13 

P-4 15 20x40 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
kuce i małe konie  – prawo startu mają 
tylko zawodnicy na kucach lub małych 

koniach. Nagrody: flot's dla koni, 
szarfa dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 
puchary, medale dla MŚl, oraz  

nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych 

tylko kuce   
HZR oraz Otwarty 

Halowy Puchar  Śląska   
Amatorów  

   
 L-2 
 

 
11 

  L-3 
 L-4 

16 
24 

20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
Amatorzy z licencją wstępna lub bez 

licencji.  nagrody : flot dla koni, szarfa 
dla zwycięzcy;  m-ce 1-3 puchary, 
medale dla  MŚl. Amatorów Brak 
podziału i osobnej klasyfikacji na 

małe i duże konie – konkursy otwarte 
dla zawodów regionalnych 

. Do mistrzostw Amatorów nie będą 
klasyfikowani zawodnicy 

posiadających klasę sportową w 
ujeżdżeniu (Mogą oni startować w 

HZR lub HZT) 
HZR oraz Otwarty 

Halowy Puchar  Śląska   
Juniorów 
Młodszych DK 

  D-1  
 

3 
 

D-2       
D-3  

17 
22 

20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
juniorzy młodsi (na dużych koniach)    

nagrody: flot's dla koni, dla zwycięzcy 
szarfa i derka; m-ce 1-3 HMŚl 

juniorów  puchary, medale . oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 

otwarte dla zawodów regionalnych 
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HZR +  oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
w kat. OPEN 

D-1 
P-1 

4 
8 

P-2 23 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
 w kategorii OPEN  nagrody: flot's dla 
koni, dla zwycięzcy szarfa;  m-ce 1-3 
HMŚl puchary, medale  Jun. oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 
otwarte dla zawodów regionalnych  

HZR  oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
Juniorów  DK 

  N-5 
  N-6 

5 
9 

 

N-7 
N-4 

18 
24 

20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
juniorzy (na dużych koniach)   

nagrody: flot's dla koni, dla zwycięzcy 
szarfa i derka; m-ce  1-3 HMŚl 

juniorów  puchary, medale . oraz 
nagrody rzeczowe za rundę – konkursy 

otwarte dla zawodów regionalnych  
HZR + oraz Otwarty 
Halowy Puchar  Śląska   
Seniorów 

  C-1 
  C-2  

6 
10 

C-4 19 20x60 Otwarty Halowy Puchar  Śląska   
seniorzy   nagrody: flot's dla koni, dla 

zwycięzcy szarfa i derka; m-ce 1-3 
HMŚl juniorów  puchary, medale . 
oraz nagrody rzeczowe za rundę – 

konkursy otwarte dla zawodów 
regionalnych 

HZR CC-1 7 CC-6 
(lub CC-2) 

20 20x60 Halowe Zawody Regionalne  
nagrody: flot's dla koni, szarfa dla 

zwycięzcy (runda CC1, CC6) ;  m-ce 
1-3 puchary, nagrody rzeczowe 

 
HZR CC-4 8 CC-7 

(lub CC-5) 
21 20x60 Halowe Zawody Regionalne  

nagrody: flot's dla koni, szarfa dla 
zwycięzcy (runda CC4, CC7);  m-ce 1-

3 puchary, nagrody rzeczowe 
 

      Na prośbę zawodników po 
wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu z 

KO i sędzią głównym  jest możliwe 
rozegranie innych konkursów nie 

ujętych w propozycjach  
 
 

 
 
Obowiązują programy edycja 2016 
Koniom które drugiego dnia zawodów zrezygnują ze startów w niedzielnych konkursach nie przysługuje prawo zwrotu opłaty  

SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Opłaty w zawodach trzydniowych:   
 Opłata organizacyjna za całe zawody – 3 dni  260,00 PLN od konia (w tym 3 dni po 1 starcie w 

oraz opłata za fundusz nagród Śląskiego Związku Jeździeckiego – 5,00 PLN od konia. Wpisowe 
do każdego dodatkowego pojedynczego startu   30 zł. 

 Wpisowe na jeden dzień zawodów – 120 zł. w tym 1 start oraz opłata na fundusz nagród ŚZJ 
 Opłata za boks - 220 PLN.  (boksy namiotowe, należy zabrać wiadra i żłoby) 
2. Opłaty w zawodach dwudniowych  
 Opłata organizacyjna za zawody dwudniowe 220,00 PLN od konia (w tym 3 starty oraz opłata za 

fundusz nagród Śląskiego Związku Jeździeckiego – 5,00 PLN od konia) 
 Wpisowe do każdego dodatkowego pojedynczego startu 30 zł.  
 Wpisowe na jeden dzień zawodów – 120 zł. w tym 1 start oraz opłata na fundusz nagród ŚZJ 
 Opłata za boks - 180 PLN.  (boksy namiotowe, należy zabrać wiadra i żłoby) 
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3. W przypadku podjęcia przez zawodnika decyzji w sobotę z rezygnacji ze startów w 
niedzielnych konkursach informujemy, że jego rezygnacja nie upoważnia do żądania zwrotu 
pieniędzy za niewykorzystany 1 niedzielny start.   

4. Zaliczkę w wysokości 220 zł. za zawodników bez boksów lub 400 zł. z boksami  należy wpłacać 
na konto klubu  Dane do przelewów: LZJ DRAMA Zbrosławice, ul. Wolności 28, 42-674 
Zbrosławice nr 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002  UWAGA: Zgłoszenia koni, za które do 
dnia 26.02.2018 r. nie zostanie wniesiona opłata uważane będą za niepotwierdzone. 

5. W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje 
możliwość nabycia – słoma 1 kostka 10 zł., siano 1 kostka 10 zł. pasza, pojemniki na paszę i wodę 
we własnym zakresie. W przypadku gdy zawodnik chce innej ściółki niż słoma organizator 
pozostawia boks pusty, inną ściółkę np. trociny zawodnik przywozi ze sobą. 

6. Stajnia dostępna od godziny 10.00 w dniu 1.03.2018. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu 
na zawody lub późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu telefonicznym z właścicielem ośrodka . 
Opłata za każdy dodatkowy dzień pobytu 50 PLN od konia 

7. Wyżywienie we własnym zakresie w restauracjach na terenie Ośrodka. 
8. Zakwaterowanie na terenie Ośrodka w domkach fińskich - obowiązuje telefoniczna 

rezerwacja – 32 2337000 noclegi w cenie 35 zł. za dobę od osoby (brak pokoi 1-osobowych) lub 
w okolicznych Hotelach  

9. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys. 200 zł. 
10. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć 

miejsce podczas zawodów i transportu. 
12. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka 

Jeździeckiego. Cząstkowe uszkodzenie płyty – 100 zł. Netto, Generalny remont separacji lub 
fasady 750 zł. netto 

13. Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach 
14. Kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów w godz. 12.00 do 20.00 
15. Nagrody :    zgodnie z tabelą konkursów       
16. Podłączenie do prądu – po uprzednim zaznaczeniu tego w zgłoszeniu – opłata za całe zawody – 

150,00 zł , ilość ograniczona 
 

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.  

 
 

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia 
 
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania  
Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane 
rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym. 
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1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach. 
a) Prawidłowe postępowanie z koniem 
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie 
będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia 
podczas trwania zawodów lub poza nimi. 
b) Metody treningowe 
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie 
mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane. 
c) Kucie i sprzęt 
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała. 
d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, 
utrzymany standardzie wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców. Kompetentna 
towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem. 
e) Przejazd 
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI. 
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów. 
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje 
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach. 
b) Stan zdrowia 
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony 
do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po 
opinię do lekarza weterynarii 
c) Doping i leczenie 
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym 
należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach. 
d) Zabiegi chirurgiczne 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników 
uczestniczących w zawodach. 
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem. 
f) Nadużycie pomocy 
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.). 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
a) Tereny zawodów 
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o 
bezpieczeństwie konia. 
b) Podłoże 
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące 
prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni. 
c) Ekstremalne warunki pogodowe 
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być 
zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie. 
d) Stajnie podczas zawodów 
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być 
dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza. 
e) Odpowiednia kondycja do podróży 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej. 
a) Leczenie weterynaryjne 
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec 
musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia. 
b) Skierowanie do kliniki dla koni 
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i 
leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną. 
c) Urazy podczas zawodów 
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być 
dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów. 
d) Eutanazja 
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza 
weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 
e) Emerytura 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę. 
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i 
postępowania z koniem biorącym udział w zawodach. 
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Propozycje zatwierdzone przez członka zarządu Śląskiego Związku Jeździeckiego Tadeusza Kozę  w 
dniu …………. 
 
Współorganizatorzy : 

                      
 

             Gmina Zbrosławice             Powiat Tarnogórski 

 
 

Załącznik  
Do propozycji zawodów 

REGULAMIN HALOWEGO OTWARTEGO PUCHARU ŚLĄSKA W UJEŻDŻENIU 
 
Kategoria  I Półfinał  

Rodzaj konkurs i 
wymiar 
czworoboku 

II Półfinał 
Rodzaj konkurs 
i wymiar 
czworoboku 

Finał 
Rodzaj 
konkurs i 
wymiar 
czworoboku 

Warunki udziału 
w finale 

Uwagi dodatkowe  
 

Młodzicy 
Kuce  
9-12 lat 
Start dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ lub 
bez rejestracji  
 

L-6RK 
Czworobok o 
wym. 20 m x 40m 
 
 

L-1RK 
Czworobok o 
wym 
20 m x 40m 
 
 

L-2RK 
Czworobok o 
wym 
20 m x 40m 
 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

Junior młodszy na 
kucach, wiek 
zawodnika od 12 
do 15 lat.  
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ oraz 
posiadających 
minimum licencje 
wstępną B lub III 
klasę sportową 
 

P-6 
Czworobok o 
wym 20 m x 40m 
 
 
 

P-3 
Czworobok o 
wym 20 m x 40m 

P-4 
Czworobok o 
wym 20 m x 
40m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 
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Junior młodszy na 
dużych koniach, 
wiek zawodnika 
od 12  do 15 lat. 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ oraz 
posiadających 
minimum licencje 
wstępną B lub III 
klasę sportową 
 

D-1 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

D-2 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

D-3 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

AMATOR 
Start dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ lub 
bez rejestracji w 
WZJ 
ale nie 
posiadających III 
klasy sportowej w 
ujeżdżeniu 
 
 

L-1 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

L-3 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

L-2  
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

Kat. OPEN 
 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ oraz 
posiadających 
minimum III klasę 
sportową 
 

D-1 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

P-1 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

P-2  
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

Juniorzy  
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ i 
posiadających 
Minimum LZA-III  
 

N-5 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

N-6 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

N-7 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

Seniorzy 
Start tylko dla 
zawodników 
zarejestrowanych 
w WZJ/PZJ i 
posiadających 
Minimum LZA-III  
 

C-1 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

C-2 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

C-4 
Czworobok o 
wym. 
20 m x 60 m 

O miejscu w 
końcowej 
klasyfikacji 
decyduje suma 
punktów 
procentowych, ze 
wszystkich 
konkursów 

 

 
Strój obowiązujący zawodnika:   
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 kask ochronny z min. trzypunktowym mocowaniem zapięty pod  brodą; Odstępstwa: zawodnicy dwudziestodwuletni 
(22 – zgodnie z kalendarzowym rokiem urodzenia) i starsi** dosiadający koni siedmioletnich (7) i starszych mogą 
startować w cylindrach zamiast w kaskach ochronnych   

 marynarka jeździecka, (używanie fraka jest dozwolone od konkursów klasy CC i wieku 22 lata)  
 koszula z białym kołnierzykiem i białymi mankietami; 
 krawat lub plastron; 
 białe, kremowe lub beżowe bryczesy zwykłe lub bryczesy salonowe; 
 rękawiczki białe, kremowe lub tego samego koloru co marynarka; 
 kamizelka ochronna, która może być założona na marynarkę. 
 buty z gładką podeszwą, z obcasem 1 – 2 cm ze sztylpami lub buty z cholewami; przy bryczesach salonowych buty z 

gładką podeszwą, z obcasem 1 – 2 cm;   
 niekaleczące, prawidłowo zapięte ostrogi – Dla dzieci z kat. młodzik i junior młodszy ostrogi nie są nieobowiązkowe.  

Bodziec przy ostrogach o długości do 3,5 cm, mierzony od buta, wychodzący ze środka ostrogi musi być skierowany 
do tyłu i ustawiony poziomo, a gdy jest zakrzywiony musi być skierowany w dół. Niedozwolone są ostrogi z 
obrotowym kółeczkiem; 

Dodatkowe Informacje dot. Pucharu 
 Na Pucharze obowiązują zasady oceny jak na Mistrzostwach Polski. W Halowym Pucharze Śląska nie obowiązuje 

norma kwalifikacyjna 60%, do startu w konkursie finałowym.  
 W Halowym Pucharze Śląska dozwolona jest jazda na kiełźnie wędzidłowym niezależnie od klasy konkursu, z batem 

oraz bez ostróg.  
 Wszystkie programy powinny być wykonywane z pamięci 

 
Zatwierdzono w dniu 9 lutego 2018, Tadeusz Koza 
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