
I  MISTRZOSTWA POMORZA W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI JEDNO I 
PAROKONNYMI.  

Nieżywięć 24-25.09.2022 

 

1. ORGANIZATORZY –  Dolina Muminków Stajnia Tarant 

2. TERMIN ZAWODÓW – 24-25.09.2022 r. 

3. MIEJSCE ZAWODÓW – Nieżywięć 22 , 77-300 Człuchów 

5. OSOBY OFICJALNE:  

Sędzia Główny – Witold Bogacz 

Sędzia zawodów – Błażej Czajka 

Gospodarz toru – Błażej Czajka 

Dyrektor zawodów – Dagmara Małecka (zawody.kegle.pl) 

4. UCZESTNICY  

- W Mistrzostwach mają prawo startować  zawodnicy, którzy posiadają  zaświadczenie lekarskie o 
braku przeciwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych oraz ubezpieczenie NNW.  

W przypadku zawodników niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekunów prawnych na start w 
Mistrzostwach i konkursie Amatorów. 

- Zawodnicy którzy startowali co najmniej raz w zawodach ogólnopolskich w klasie L, N lub C do 
wyniku ujeżdżenia mają dodane 5 punktów karnych.  

 - Konie – minimum 4 letnie, posiadające paszport urzędowy oraz ważne szczepienia.  

- Termin zgłoszeń do 16.09.2022r. do godziny 23.59 – zgłoszenia przez portal 
https://zawody.kegle.pl lub e-mail zawody@kegle.pl (imię i nazwisko zawodnika, luzaka, nazwy 
koni – oraz kategoria) w zgłoszeniu należy zaznaczyć chęć korzystania z boksu. 

- Wszelkie pytania proszę wysyłać na adres mailowy zawody@kegle.pl  lub telefonicznie 
601708878 p. Dagmara Małecka 

- Opłat należy dokonać osobiście w biurze zawodów przed pierwszymi startami. 

 

 

 

 



6. PROGRAM:  

Sobota 24.09.2022   

- 9:30 -  Odprawa techniczna  

- 11:00 - Próba ujeżdżenia Mistrzostw Pomorza  - program ujeżdżenia YH 3A (bez cofania) 

- 17.00 – Próba zręczności AMATOR 

- 20:00 – Dla uczestników – dekoracja po konkursie ujeżdżenia oraz zabawa taneczna i poczęstunek 

 

Niedziela 25.09.2022  

- 9:30 - Oglądanie trasy maratonu kombinowanego  

- 11.00 - Maraton kombinowany Mistrzostw Pomorza (parametry konkursu będą podane podczas 
odprawy technicznej).  

- 15.00 Maraton kombinowany AMATOR 

Po zakończeniu Oficjalna Dekoracja.  

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników, godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie. 

7. OPŁATY:  

- Prosimy o przedstawienie dokumentów i dokonanych  opłat podczas odprawy technicznej 

 - Mistrzostwa Pomorza – 250 zł  

- Zawody AMATOR – 200 zł 

- Zgłoszenia po terminie; dodatkowa opłata organizacyjna – 250 zł  

- Podłączenie do prądu: 100 zł 

- Boks za całe zawody od konia (pt-nd) 300 zł  

- Boksy będą zagwarantowane tylko w przypadku przedpłaty na konto do dnia 11.09.2022r : 

50 1090 2835 0000 0001 2141 8207 (z dopiskiem imię i nazwisko zawodnika oraz konia) 

- Organizator zapewnia słomę w boksie  

- Stajnie otwarte od piątku 23.09.2022r. od godz. 15.00  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.  

 



 

8. WARUNKI TECHNICZNE:  

 - Mistrzostwa będą rozgrywane w formacie 2B (ujeżdżenie i maraton kombinowany) dla zaprzęgów 
paro-i jednokonnych koni i kuców 

- Odrębna klasyfikacja dla zawodników startujących w kategorii AMATOR 

(konkurs amatorski nie wymagający licencji zawodnika oraz konia) 

- Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Towarzyskich w 
Pomorskim Związku Jeździeckim. 

- Próba ujeżdżenia program YH 3A – bez cofania(dopuszcza się czytanie programu przez luzaka). 
Możliwy jest start bryczką maratonową (LAMPY NIE SĄ OBOWIĄZKOWE), ogumienie pneumatyczne 
dozwolone.  

- Stroje dopasowane do stylu zaprzęgu; zawodnika i luzaka - obowiązuje nakrycie głowy i rękawiczki. 

 - Próba zręczności (maraton kombinowany)z max 2 przeszkodami maratonowymi – obowiązują 
bryczki maratonowe (dopuszczalne ogumienie pneumatyczne)  

- Zawodnika i luzaka obowiązują kaski i kamizelki. 

 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce 
podczas zawodów i transportu; 

9.  NAGRODY:  

- Dla Zwycięzców Mistrzostw Pomorza  puchary, derki , rozety, nagrody rzeczowe  ( miejsca 1-3 )  

- Dla wszystkich uczestników pamiątkowe rozety.  

- Dla Zwycięzców kategorii AMATOR puchary, rozety , nagrody rzeczowe 

10. ZAGADNIENIA 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-go dnia i nie później niż 92 dni od pierwszego 
szczepienia.  

b) b) Szczepienie okresowe:  

• Co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia. (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);  

• Żadne szczepienie okresowe nie może odbyć się później niż na 7 dni przed przybyciem na 
zawody. 



 

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 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. Dotyczy to stałej opieki, metod 
treningu, 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. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na 
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich 
bezpieczeństwo 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 współpracy z koniem.  

 

 


