
Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu 
o Puchar Zbigniewa Dąbrowskiego

ORGANIZATOR: Stado Ogierów Książ 
                          II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu (ZS nr 2)
                          Młodzieżowy Klub Jeździecki „Randon Wałbrzych”
                          Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu
                              
MIEJSCE: Stado Ogierów Książ – Hipodrom- Czworobok (20x60) 

ZAŁOŻENIA: 
Impreza  ma  charakter  towarzyski,  spełniając  wszelkie  wymogi  organizacji 
zawodów  sportu  jeździeckiego.  W  konkursach  mogą  uczestniczyć  uczniowie, 
studenci, a także młodzież do lat 25  uprawiająca jazdę konną. 
Prawo  startu  w  tegorocznych  zawodach  będą  miały  osoby,  które  pozytywnie 
przebyły kwalifikacje. Kwalifikacji dokonują osoby wskazane przez Stado Książ.
Kwalifikacje  nie  dotyczą  osób,  które  startowały  w  poprzednich  edycjach 
mistrzostw oraz tych, którzy posiadają min. Brązową Odznakę Jeździecką PZJ. 
Mistrzostwa  są  imprezą  jednodniową  z  udziałem  koni  należących  
do Stada Ogierów Książ, stajni zewnętrznych i koni prywatnych. Wymagany jest 
paszport konia i świadectwo szczepień.

KATEGORIE:

DRUŻYNOWO
Szkołę może reprezentować dowolna liczba zawodników. Do punktacji szkół liczy 
się suma wyników najlepszych 3 reprezentantów danej szkoły 
1. Szkoły  podstawowe ur.  1998 -1995 
2. Gimnazja  ur.1996 – 1994
3. Szkoły  ponadgimnazjalne  ur 1993 – 1991
4.  Szkoły wyższe  ur. 1990 – 1985

INDYWIDUALNIE
I. Udział na koniach rekreacyjnych 
1. Szkoły  podstawowe ur  1998 -1995 
2. Gimnazja  ur.1996 – 1994
3. Szkoły  ponadgimnazjalne  ur 1993 – 1991
4. Studenci  i młodzież do lat 25  ur. 1990 – 1985

II. Udział na koniach prywatnych
1. Szkoły  podstawowe ur  1998 -1995 
2. Gimnazja  ur.1996 – 1994
3. Szkoły  ponadgimnazjalne  ur 1993 – 1991
4. Studenci  i młodzież do lat 25  ur. 1990 - 1985

WPISOWE :  nie wymagamy wpisowego

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 czerwca 2010r. na adres szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 34.



Przy każdym zgłoszeniu wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w imprezie, dodatkowo przy zgłoszeniu osoby 
do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział 
w tegorocznych zawodach.

Formularz zgłoszeniowy oraz program przejazdu konkursu będzie dostępny na 
stronie internetowej Stada Ogierów Książ, II Liceum Ogólnokształcącego w 
Wałbrzychu, OSiR Wałbrzych, Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego we 
Wrocławiu oraz w  stajniach. 
Wszyscy startujący poproszeni zostaną o podanie krótkiej charakterystyki swojej 
osoby, (szkoła, uczelnia,) zainteresowań, „życiorysu jeździeckiego” oraz w 
przypadku właścicieli koni kilku szczegółów dotyczących hodowli. Pozwoli to 
komentatorowi zawodów przedstawić widzom konia i dosiadającego go jeźdźca.

NAGRODY:
Przewidziano medale, statuetki oraz puchary w kategorii zespołowej,
w poszczególnych grupach wiekowych oraz nagrody dla zwycięzców. W 
pozostałych kategoriach uczestnicy otrzymują dyplomy i medale. Wszyscy 
zawodnicy uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami i/lub koszulkami z 
logo zawodów. Konie otrzymują flots. W tym roku nagrodzone zostaną konie, 
które najczęściej startowały i uzyskały 
najlepsze lokaty.

ZAPLECZE
Organizatorzy zapewniają odpłatne boksy dla koni z dostępem do wody. 
Zawodnicy we własnym zakresie zobowiązani są do zapewnienia transportu i 
wyżywienia koni.

STRÓJ ZAWODNIKA
Obowiązkowo kask. Marynarka lub kamizelka, biała bluzka i bryczesy. 

Informacje: Wioletta Jeczeń tel. 694 643 237 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ ZABAWY!



  
MISTRZOSTWA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W UJEŻDŻENIU

O PUCHAR ZBIGNIEWA DĄBROWSKIEGO

Stado Ogierów KSIĄŻ, 20  czerwca 2010

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
(wypełniać drukowanymi literami)

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Szkoła/uczelnia/praca: 

Zawodnik („życiorys jeździecki”, instruktorzy, trenerzy, zainteresowania)

Koń (wiek, płeć, rasa, maść, właściciel, hodowla, stadnina):

Załączniki:
1. Zgoda prawnych opiekunów na udział w Mistrzostwach – młodzież do lat 18-

tu.
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Mistrzostwach


