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PROPOZYCJE 

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Skokach przez przeszkody 

w Regionie II 

 

Kategoria: Seniorzy  Młodzi Jeźdźcy  Juniorzy  Dzieci  Juniorzy młodsi  Młodzicy  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki Fidelius, Pólko 27, 21-003 Ciecierzyn 

DATA:  28-29.07.2020 r. 

HALOWE:  OTWARTE:  

ORGANIZATOR:  Ośrodek Jeździecki Fidelius 

ADRES:  Pólko 27, 21-003 Ciecierzyn 

TELEFON: 793-381-626 

EMAIL:  sjfidelius@gmail.com    

STRONA WWW: FB: Sekcja Jeździecka Fidelius 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Amadeusz Pietrzak 793-381-626 

DYREKTOR ZAWODÓW:  Amadeusz Pietrzak 793-381-626 email, telefon 

BIURO ZAWODÓ               HIPPOSERWIS  508-283-867 

SZEF STAJNI:  Jakub Zumski 791-760-987

mailto:sjfidelius@gmail.com
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów 

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt 

Sędzia główny Sławomir Pietrzak P/S000345 604-196-274 

Delegat WZJ Agnieszka Kaproń 1/S003157 email, telefon 

Sędzia Jan Ratajczak 946 /warunkowo/ email, telefon 

Sędziowie stylu Sławomir Pietrzak  
Jan Limanowski 
Jan Ratajczak 

345  
1327 
946 /warunkowo/ 

email, telefon 

Sędzia Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Gospodarz toru Tomasz Próchniak LGT1/14341 email, telefon 

Klasyfikator Obowiązkowo na MP i PP w paraujeżdżeniu Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Szef komisarzy Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Komisarz Małgorzata Woźniewska Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Delegat weterynaryjny Obowiązkowo na MP, finale PP i finale OOM Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Lekarz weterynarii 
zawodów 

Lek. Wet. Jerzy Urbański Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

795-151-416 

Asystent lekarza 
weterynarii 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

email, telefon 

Podkuwacz Konrad Jaworski Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

603-249-365 

Obsługa medyczna Medica trans Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst. 

668-828-818 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE 

- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):  80x50m podłoże piaskowe z włókniną 

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):  36x54m  podłoże piaskowe z włókniną 

- Place treningowe (wymiary i podłoże):  Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

- Plac do lonżowania:    o średnicy 18 m, podłoże piaskowe 

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):  TAK, stajnia murowana, boks 3,5x3,5m, 12 sztuk  

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk): TAK, 3x3m, 48 sztuk 

- Parking dla koniowozów:      

- Parking dla publiczności:    

- Catering na miejscu zawodów:   

- Toalety na miejscu zawodów:    

- Prysznice na miejscu zawodów:   

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  

 

Dwór Anna, Ul. Lubelska 3, 21-003 Jakubowice Konińskie-Kolonia ok. 3km od Ośrodka, 81-501-22-40 

Hotel Forum ***, ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin, ok. 10 km, 81-452-85-00 

Pod Świerkami, Elizówka 19a, 21-003 Elizówka ok. 6 km, 81-307-03-02 

Dom Nasutów, Nasutów 98 a, 21-025  Niemce, 517-063-444 

V.  PROGRAM ZAWODÓW 

Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie 

23:00. 

 Dzień Data Godzina 

Otwarcie stajni Poniedziałek 27.07.2020 12:00:00 

Losowanie kolejności 
startów 

Poniedziałek 27.07.2020 20:00:00 
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Numer 
konkursu 

Ranga Konkursy – należy dodać 
wiersz dla każdego 
konkursu 

Dzień Data 

1 El. OOM I półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Kuce – 90 cm 

Wtorek 28.07.2020 

2 El. OOM I półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Kuce – 100 cm 

Wtorek 28.07.2020 

3 El. OOM I półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Duże Konie – 110 
cm 

Wtorek 28.07.2020 

4 El. OOM II półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Kuce – 90 cm 

Wtorek 28.07.2020 

5 El. OOM II półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Kuce – 100 cm 

Wtorek 28.07.2020 

6 El. OOM II półfinał z oceną stylu 
jeźdźca Duże Konie – 
115cm 

Wtorek 28.07.2020 

7 El. OOM I nawrót finału Kuce – 95 
cm, konkurs dokładności 

Środa 29.07.2020 

8 El. OOM II nawrót finału Kuce – 95 
cm, konkurs dokładności 

Środa 29.07.2020 

9 El. OOM I nawrót finału Kuce – 105 
cm, konkurs dokładności 

Środa 29.07.2020 

10 El. OOM II nawrót finału Kuce – 105 
cm, konkurs dokładności 

Środa 29.07.2020 

11 El. OOM I nawrót finału Duże Konie 
– 120 cm, konkurs 
dokładności 

Środa 29.07.2020 

12 El. OOM II nawrót finału Duże Konie 
– 120 cm, konkurs 
dokładności 

Środa 29.07.2020 

 

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Obsługa komputerowa zawodów: HIPPOSERWIS 5 508283867 

Termin zgłoszeń :   21.07.2020 r. 

Forma zgłoszeń :   www.zawodykonne.com 

Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i LZJ, w tym: Przepisy i Regulamin 

Skoków 2020 - Regulamin OOM 2020. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg 

regulaminów i przepisów PZJ. 

Na terenie całego obiektu należy trzymać psy na smyczy. W przypadku niedostosowania się, 

Organizator zastrzega sobie nałożyć karę finansową w wysokości 300 zł. 

Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu tylko za zgodą sędziego głównego –opłata 20 zł 

(nie dotyczy skreśleń z listy).  
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Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 300 zł.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w 

trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz 

następstw od innych zdarzeń losowych.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów. 

VII.  OPŁATY 

Wpisowe: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Startowe: Zawodnicy startujący w OOM – 200 zł  

  Opłata antydopingowa: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Boks:  Boksy namiotowe – 200 zł za całe zawody  

  Boksy w stajni murowanej – 300 zł za całe zawody 

Podłączenie do prądu: 150 zł za wszystkie dni zawodów 

Zapewniona pierwsza ściółka –słoma. Trociny dodatkowe płatne 60zł/balik, siano dodatkowo płatne 

10 zł/kostka 

Wymagana przedpłata za boks do dnia 21.07.2020 r na nr konta: 

Fidelius Events 

ING Bank 87 1050 1953 1000 0092 3670 4004 

W tytule przelewu proszę podać nazwę konia 

 

VIII. NAGRODY 

Puchary i floDodatkowe informacje od organizatora np. ograniczenia wypłat przy małej ilości koni w 

konkursie, informacje na temat nagród rzeczowych, liczba koni wyjeżdżających do dekoracji 

 

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE  

L.P. Funkcja  Imię i nazwisko Telefon 

1 Powiatowy lekarz wet. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. telefon 

2 Delegat weterynaryjny Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. telefon 

3 Lekarz wet. zawodów Lek. Wet. Jerzy Urbański 795151416 

 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.  

Obowiązuje następujący schemat szczepień: 
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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. 

 

 

X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia 

oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. 

Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych 

zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy 

medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na 

teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie 

eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego 

podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

Propozycje zatwierdzone warunkowo  w dniu: 2020.07.01 

Osoba zatwierdzająca:   KS-LZJ  Jerzy Mełgieś 


