
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I MŁODYCH JEŹDŹCÓW,  

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE CEN 

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

DATA: 

25-26.06.2022 

MIEJSCE ZAWODÓW:  

Stadnina Koni Arabskich w Białce 

Białka 6, 22-300 Krasnystaw 

GPS: 50.962915, 23.071284 

RANGA ZAWODÓW:  

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców, ZO 1* 100km, CEN N, P2, P, L  

2. ORGANIZATOR 

Ludowy Klub Sportowy w Białce 

ADRES: 

Białka 6, 22-300 Krasnystaw 

TELEFON: 

+48(82)577-12-00, +48 501 337 784 

EMAIL:  

LKS@bialkastud.com 

STRONA WWW: 

http:/www.bialkastud.com 

DYREKTOR ZAWODÓW  

Hanna Sztuka 

+48 602-598-158 , hsztuka@mhr.com.pl 

mailto:LKS@bialkastud.com


BIURO ZAWODÓW:  

A-CO sp. Z o o. , zawody@a-co.pl 

SZEF STAJNI:  

Marek Sadlak 

 

3. OSOBY OFICJALNE 

KOMISJA SĘDZIOWSKA:  

Katarzyna Strzelec – Przewodnicząca                                                     /kasia.strzelec@poczta.fm 

Małgorzata Kram 

Grażyna Kańka 

Magdalena Jabłońska – Delegat techniczny 

SZEF KOMISARZY:  

Paweł Kowalski                                                                                                    /pkowalski@a-co.pl 

Komisarze: 

Ewa Sołek-Kowalska 

Magdalena Piątek 

KOMISJA WETERYNARYJNA:  

Jacek Kańka – Przewodniczący                                                                    /saroyan@jazdakonna.pl 

Wojciech Piekałkiewicz  

Bernard Turek 

LEKARZ LECZĄCY:  

Jarosław Rubersz                                                                                                /j.rubersz@gmail.com 

DELEGAT WETERYNARYJNY:  

Bernard Turek 

GOSPODARZ TRASY:  

Grzegorz Tryniecki 

OBSŁUGA KOMPUTEROWA:  

A-CO sp.z o o. , zawody@a-co.pl 



KOWAL: 

Przemysław Stachniuk 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie Dział Pomocy Doraźnej Krasnystaw 

 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ obowiązującymi w dniu 

rozgrywania zawodów. Przepisy dostępne są na stronie www.pzj.pl.  

 

4. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę https://zawody.a-co.pl/  

Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję oraz uprawnienia odpowiednie do klasy konkursu i 

znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ. 

Konie muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ oraz paszport, w 

którym muszą być wpisane aktualne szczepienia przeciwko grypie koni. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

Ostateczne: do 21.06.2022 

Zgłoszenia do zawodów CEI należy przesyłać do biura PZJ. Pary zgłaszające się jednocześnie do 
zawodów CEI i MPJiMJ/ZO muszą przesłać zgłoszenie zarówno do biura PZJ i poprzez powyższą stronę. 

 

 

5. PROGRAM ZAWODÓW  

24.06 – piątek 

 – godz. 11.00 - Otwarcie stajni  

25.06 – sobota  

- godz. 10.00 - otwarcie Biura zawodów 

 – godz. 17.00 - Przegląd weterynaryjny 

- godz. 19.00 – Odprawa techniczna 

26.06 – niedziela 

- od godz. 6.30 – Starty konkursów 

- ok. godz. 17.30 ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie zawodów 

 

 

http://www.pzj.pl/
https://zawody.a-co.pl/


KONKURS NR 1 MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I MŁODYCH JEŹDŹCÓW 

 / CEN 1* JUNIORZY MJ 

Dystans Start Waga 
minimalna 

Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość  

100 km Godz. 6.45 
wspólny 

60 kg 1 30 km 15 min 40 min Minimalna 

10km/h 2 30 km 15 min 40 min 

3 20 km 15 min 50 min 
+reinspekcja 

4 20 km 20 min  

 

KONKURS NR 2 CEN 1* SENIORZY 

Dystans Start Waga 
minimalna 

Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość 

100 km Godz. 6.30 

wspólny 

70 kg 1 30 km 15 min 40 min Minimalna 

10km/h 2 30 km 15 min 40 min 

3 20 km 15 min 50 min 
+reinspekcja 

4 20 km 20 min  

 

KONKURS NR 3 CEN N 

Dystans Start Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość 

80 km Od godz. 
7.15 

indywidualny 
lub w 

grupach 

1 30 km 15 min 40 min Minimalna  

10km/h 

Maksymalna 

16km/h 

2 30 km 15 min 40 min 

+reinspekcja 

3 20 km 20 min  

 

 

 



KONKURS NR 4 CEN P 

Dystans Start Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość 

40 km Od godz. 
9.00 

indywidualny 
lub w 

grupach 

1 20 km 15 min 40 min Minimalna 

10km/h 

Maksymalna 

16km/h 

2 20 km 20 min  

 

KONKURS NR 5 CEN P2 

Dystans Start Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość 

60 km Od godz. 
9.15 

wspólny 

1 20 km 15 min 40 min Minimalna 

12km/h 

 

2 20 km 15 min 40 min 

+reinspekcja 

3 20 km 20 min  

 

KONKURS NR 6 CEN L 

Dystans Start Etap Dystans 
pętli 

Czas 
przedstawienia 

konia do 
badania 

Obowiązkowy 
odpoczynek 

Prędkość 

20 km Od godz. 
11.00 

indywidualny 
lub w 

grupach 

1 10 km 

 

15 min 40 min Minimalna  

10km/h 

Maksymalna 

14km/h 

2 10 km 20 min  

 

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na Odprawie Technicznej. 

 

 

 



6. INFORMACJE O TRASIE 

Bramka weterynaryjna, pole serwisowe, start i meta na terenie Stadniny koni w Białce. 

Pętle długości 10km i 20 km. 

Trasa przebiega w większości drogami polnymi, także leśnymi, krótkie odcinki drogi utwardzonej, 
szutrowej.  

Różnica wzniesień: do 100 m. 

Na trasie zlokalizowane będą oprócz Punktów serwisowych także Punkty wodne. 

 

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

STAJNIE 

Stajnie otwarte będą od piątku (24.06) godziny 10.00, do niedzieli (26.06) godziny 21.00. 

Możliwy dłuższy pobyt konia po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Opłata za dodatkowy 
dzień pobytu: 100 zł. 

Organizator zapewnia ściółkę – słoma i siano na czas zawodów. 

Pasza, wiadra, żłoby we własnym zakresie. 

Cisza nocna w stajniach obowiązuje od godziny 22.00 do 4.30. Wstęp do stajni mają zawodnicy, luzacy, 
szefowie ekip, właściciele koni. 

 

OPŁATY  

Opłata startowa: 350 zł 

W cenę wliczony jest boks ze słomą oraz siano na czas trwania zawodów. 

Opłata antydopingowa:  15 zł 

Opłaty będą przyjmowane na miejscu zawodów, gotówką. 

 

WYŻYWIENIE  

We własnym zakresie.  

Na miejscu zawodów dostępny będzie  

Zamówienie cateringu z dowozem https://www.restauracja-storczyk.pl/kontakt/. 

 

 

 

https://www.restauracja-storczyk.pl/kontakt/


ZAKWATEROWANIE  

We własnym zakresie. 

1. Noclegi Krasnystaw Storczyk 

Ul. Mostowa 27, 22-300 Krasnystaw 

https://www.restauracja-storczyk.pl/noclegi-krasnystaw/ 

2. Hotel Maestro Inn  

Ul. Krasickiego 4c, 22-300 Krasnystaw 

https://www.maestroinn.pl/ 

3. Hotel Staromiejski 

Ul. Matysiaka 6, 22-300 Krasnystaw 

https://hotelkrasnystaw.pl/ 

 

NAGRODY 

Organizator zapewnia kotyliony dla wszystkich uczestników, puchary dla zwycięzców oraz nagrody 
rzeczowe. 

 

INNE INFORMACJE  

W czasie trwania zawodów na bramce weterynaryjnej podczas przeglądu z koniem może znajdować się 
tylko jedna osoba. Na polu serwisowym oraz w strefie regeneracji przed wejściem na bramkę 
weterynaryjną konia mogą obsługiwać zawodnik plus 2 osoby. 

 

W czasie startu i treningów przed zawodami, zawodnika obowiązuje zapięte , trzypunktowe, twarde 
nakrycie głowy oraz obuwie jeździeckie z obcasami lub w przypadku startu w obuwiu sportowym 
strzemiona zamknięte (z koszyczkiem).  Zabronione baty, ostrogi, czarna wodza. 

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, 
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych w 
czasie transportu i trwania zawodów. Koszt leków i środków podanych koniowi przez lekarza leczącego 
zawodów w całości ponosi właściciel konia. 

Wniesienie zgłoszenia na zawody jest równoznaczne ze zgodą na publikacje imienia  
i nazwiska na listach startowych i wynikach konkursu (format papierowy na terenie zawodów, format 
elektroniczny w mediach) oraz ze zgodą na fotografowanie i filmowanie. 

https://www.restauracja-storczyk.pl/noclegi-krasnystaw/
https://www.maestroinn.pl/


Teren zawodów jest monitorowany oraz wykonywana jest dokumentacja filmowa i zdjęciowa. Jeśli 
któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie, filmowanie lub 
fotografowanie swojej osoby lub najbliższych niezwłocznie prosi się o natychmiastowe opuszczenie 
terenu zawodów. Udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy (np. Internet, portale 
społecznościowe, prasa, telewizja itp.). 

 

SPRAWY WETERYNARYJNE 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

Szczepienie podstawowe: 

pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,  

drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia,  

Szczepienie przypominające  

- Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od drugiego szczepienia.  

Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe.  

- Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, muszą być 
przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest 
okres 21 dni przekroczenia terminu a dla koni nieuczestniczących w zawodach np. ze względów 
zdrowotnych, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku; 

W momencie rozpoczęcia startu w zawodach, koń musi posiadać szczepienie przypominające nie 
starsze niż 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni. 

Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień 
wykonania szczepienia  

Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum 
szczepienie podstawowe;  

Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza 
weterynarii dokonującego szczepienia. 

 

 

 

8. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o 

przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro 

konia musi być  zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane 

współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.  

 



1. 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.  

2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. 
Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów chirurgicznych 
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.  

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na teren 
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo 
także podczas podróży powrotnej z zawodów.  

4. 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.  

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.  

 

 

Zatwierdzone przez Polski Związek Jeździecki dnia 2022-06-10 przez Konrad Rychlik 

 


