
XIV MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I 

AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU 

      MEMORIAŁ ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO 

WAŁBRZYCH – KSIĄŻ, 11 września 2022 r. 

 

 

 

1. Organizator: Sudecki Ludowy Klub Sportowy KSIĄŻ, Ośrodek Hodowli Zarodowej w 

Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. – Stado Ogierów Książ 
 

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 
Wałbrzych 

 

3. Kontakt: biuro SO Książ 74- 840 58 60 

4. Kategoria: Zawody Towarzyskie 

5 .Termin: 11.09.2022 (Niedziela) 
 

6 .Komisja sędziowska: Izabela Bek-Kaczkowska - sędzia główny 

Marek Pawłowicz  

Barbara Szymczak 

 

Obsługa komputerowa:  Kamil Kaczkowski, e-mail: zawody@manes.pl 

 Dyrektor zawodów:  Izabela Świerczek  

 Dyrektor biura:  Wiktoria Mazurkiewicz 

 Gospodarz czworoboku:  Łukasz Wrześniewski 

 
7. Lekarz weterynarii zawodów: Julia Kornaszewska 
 

Powiatowy lekarz weterynarii wskazany przez PIW Wałbrzych tel. 74 842 69 21 



8. Plac konkursowy: czworobok 40 x 20m  
Rozprężalnia: zewnętrzna podłoże piaszczyste, hala podłoże piasek kwarcowy 

 
9. Zgłoszenia: do dnia 07.09.2022 r. 
Wyłącznie przez panel na Equita: https://equita.pl/. 

Dla zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda opiekunów prawnych. Dla wszystkich 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. 
 
10. Rezerwacja boksów przez panel na Equita: https://equita.pl/. Liczba 

miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
11. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma lub bez ścielenia. 
 
12. Opłaty 
Opłata organizacyjna: 30,00 zł 
Startowe: każdy przejazd 50,00 zł 
Boks: 60,00 zł 
 
Inne informacje: 
Zgłoszenie pary do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 
propozycji. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo przyjęć na zawody mają pary startujące w Mistrzostwach Młodzieży 
Szkolnej i Akademickiej. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zostaną odwołane 
konkursy towarzyskie. 

 
Organizator informuje, że na miejscu w SO Książ nie ma możliwości zakupienia siana 
ani słomy. W przypadku konieczności postawienia konia w boksie na trocinach 
organizator daje do dyspozycji czysty boks, płatne jak wyżej. 
 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ ul. 
Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych PKO BP 82 1020 5095 0000 5102 0076 5511 

 
13. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) 
za zgodą sędziego głównego i opłatą 20,00 zł. 

 
14. Listy startowe będą dostępne 10.09.2022 r. na stronie www.stadoksiaz.pl oraz panelu 

Equita 
 
15. W przeddzień zawodów plac konkursowy będzie otwarty w godzinach 15.00-21.00 
(czworobok konkursowy zostanie ustawiony w dzień zawodów 11.09.2022 rano) 

 
11.09.2022 r. wjazd na teren zawodów z przyczepą oraz samochodami będzie 
możliwy tylko i wyłącznie do godziny 8:00. Po tej godzinie rozładunek koni oraz 
pozostawienie samochodów będą możliwe w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu 
na parkingu. 

 
16. Stajnie i ośrodek zamykane są o godzinie 22.00. 

 
17. Dokumenty należy składać w biurze zawodów w dzień zawodów najpóźniej do 
rozpoczęcia konkursów 
 
Zawodnicy, którzy nie odwołają udziału w zawodach na trzy dni przed ich rozpoczęciem 
będą zobowiązani do poniesienia kosztów rezerwacji boksów oraz opłaty organizacyjnej. 

 

18. STRÓJ ZAWODNIKA: schludny, galowy zbliżony lub zgodnie z  przepisami PZJ. 
Obowiązkowo atestowany kask, buty jeździeckie oraz zalecana kamizelka ochronna dla 
zawodników poniżej 14 roku życia. 



WARUNKI UDZIAŁU: 
 

W konkursach mogą uczestniczyć amatorzy (tylko osoby nie posiadające aktualnej 
licencji WZJ i PZJ oraz niezarejestrowane w tych związkach będą miały prawo startu) - w 
Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w kategoriach zgodnych z kat. Wiekową. 
Pozostałe konkursy dowolne zgłoszenia.  W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i 
Akademickiej oraz w Zawodach Towarzyskich można jechać z batem, ostrogi są 
nieobowiązkowe, programy mogą być czytane. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ. 
Kiełzno wędzidłowe. Siodło dowolne: skokowe, wszechstronne lub ujeżdżeniowe.  

 
Zawodników obowiązuje aktualna książeczka zdrowia sportowca lub w przypadku jej 
nieposiadania, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy 
konnej. Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych 
opiekunów na udział w tegorocznych zawodach. Dla zawodników startujących w konkursie 
Parajeździeckim: dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Konie muszą 
posiadać aktualne badania i szczepienia. Bez wskazanych dokumentów konie nie zostaną 
wpuszczone na teren zawodów. Dokumentacja koni biorących udział w zawodach zgodna 
z aktualnymi przepisami weterynaryjnymi PZJ.  
 
 
 
 
 

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 dnia od 
pierwszego szczepienia,  

b) szczepienie przypominające: · co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest 
dopuszczalny 21 dniowy okres karencji), 

c) żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed 
przybyciem na zawody.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONKURSY: 
 
W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej konkursy będą rozgrywane w 
kategoriach:  
 

1. Parajeździecki pierwszy krok - program autorski, osoby z niepełnosprawnościami  
2. Debiuty - program autorski: szkoły podstawowe  – klasy 1-8 

konkurs dla osób początkujących poruszających się wyłącznie w chodach stęp- 
kłus, nie posiadające odznaki „Jeżdżę konno”,  

3. Szkoły podstawowe: klasy 1-6 (program PZJ L1) 
4. Szkoły podstawowe:  klasy 7-8 (program PZJ L1) 
5. Szkoły średnie: (program PZJ  L1)  
6. Studenci i młodzież do lat 26: (program PZJ  L1) 
7. Po konkursach MMSiA rozegrane zostaną Zawody Towarzyskie: L2 i L3. 
8. Wszystkie programy - z wyjątkiem programów autorskich - zgodnie z 

obowiązującymi programami Polskiego Związku Jeździeckiego.  
9. Każdy koń ma prawo startu maksymalnie trzy razy.  
10. Klasyfikacja: Zawodnicy Mistrzostw Młodzieży Szkolnej i Akademickiej będą 

klasyfikowani wg grupy wiekowej.  
11. Zawody towarzyskie – poszczególne konkursy będą miały osobną klasyfikację.  
12. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkursów bez koni.  
13. NAGRODY: rzeczowe dla zwycięzców, flot’s dla wszystkich zawodników.  
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów.  
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie 

trwania zawodów i transportu.  
 
 
Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia PZJ 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.  

1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na 
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.  

2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi 
zanim zostaną dopuszczeni do zawodów.  

3. Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają 
dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników 
uczestniczących w zawodach.  

4.  Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia Należy dołożyć wszelkich starań, 
aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.  

5. PZJ 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. 

 

 

 

 



KONKURSY 
 

W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej konkursy będą rozgrywane w 
kategoriach: 

Lp. Kategoria wiekowa Program 

1. Debiuty (klasy 1-8) program autorski, dostępny na końcu 
propozycji 

2. Szkoły podstawowe (klasy 1-6) L1 

3. Szkoły podstawowe (klasy 7–8) L1 

4. Szkoły średnie L1 

5. Studenci i młodzież do lat 26 L1 

 
Każdy zawodnik ma prawo startu tylko i wyłącznie zgodnie z kategorią wiekową (lub w kategorii debiuty, 

zawodnicy startujący w kategorii debiuty będą klasyfikowani tylko w tej klasie, a nie wg kategorii wiekowych) 

 
Konkursy w zawodach towarzyskich: 

Lp. Konkurs Program 

1. Parajeździecki pierwszy krok program autorski 

2. KONKURS nr 1 L2 

3. KONKURS nr 2 L3 

 
 

Każdy koń ma prawo startu maksymalnie trzy razy. 
 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i 

transportu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgoda rodziców/ opiekunów 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………………………………… 

 tel. ……………………………………................ 

 
 

Oświadczenie : 
 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ...............................................................  
 

w XIV Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej- Memoriał Zbigniewa 

Dąbrowskiego, w dniu 11.09.2022r.  

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie 

decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 

 
….............................................................................  
data i podpis rodzica/opiekuna



 


