
KLUB JEŹDZIECKI FACIMIECH
FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI

KRS 0000304758, NIP 944 219 31 76

konto bankowe: credit agricole 63 1940 1076 3050 7353 0000 0000

www.kjfacimiech.pl                 facimiech@gmail.com

PROPOZYCJE HALOWYCH 
REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW UJE ŻDŻENIOWYCH 

I ELIMINACJI TOWARZYSKIEGO UJE ŻDŻENIOWEGO PUCHARU MAŁOPOLSKI  

FACIMIECH 8.03.2014

Adres Klub Jeździecki Facimiech
Facimiech 1
32 - 051 Skawina

Kontakt Joanna Mandecka -Turczyńska tel. 603 93 20 24

Kategoria Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu, 
Eliminacje Towarzyskiego Ujeżdżeniowego Pucharu Małopolski

Termin 8.03.2014

Komisja sędziowska Sędzia główny: Izabela Popławska-Szostak
Sędzia MZJ:  Katarzyna Klein-Fryc

Komisarz zawodów: członkowie KS rotacyjnie
Obsługa komputerowa:  
Lekarz weterynarii zawodów:     Agata Porzuczek

WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy czworobok 20m x 60m  podłoże piasek kwarcowy
Rozprężania 30m x 30m, podłoże piasek kwarcowy

ZGŁOSZENIA wył ącznie drogą mailową

Termin zgłoszeń 03.03.2014 godz. 24.00
zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie z potwierdzeniem opłaty organizacyjnej
zgłoszenia po terminie = opłata x 1,5
W przypadku opłaty  gotówką na  miejscu - opłata organizacyjna x 2

ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA ZAWODÓW W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY 
ZGŁOSZEŃ

Adres zgłoszeniowy facimiech@gmail.com

W zgłoszeniach prosimy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia, konkurs oraz 
numer kontaktowy.
Lista zgłoszonych zawodników i koni ukaże się w dniu 5.03  na stronie www.kjfacimiech.pl

Stajnie otwarte: 7.03.2014 od godziny 13.00



PROGRAM ZAWODÓW

KONKURSY: sobota 8.03.2014 godz.9.00

1. L-1 ( Program krajowy PZJ 2009, kor. 2010) Towarzyski Ujeżdżeniowy Puchar Małopolski 
2. L-4 ( Program krajowy PZJ 2009, kor. 2010)  Towarzyski Ujeżdżeniowy Puchar Małopolski
3. P-1 (Program międzynarodowy wstępny – kategoria dzieci FEI 2009, kor. 2010) 
4. P-2
5. N-6 (Program krajowy PZJ 2009, kor. 2010)
6. N-7
7. C-5 
8. CC-2

Istnieje możliwość  zorganizowania dodatkowych konkursów wg zgłoszeń  zawodników za dodatkową  opłatą 
50zł (od konia)

WARUNKI FINANSOWE :

Opłata startowa dla dojeżdżających (bez boksu):  90zł za cały dzień zawodów
Opłata organizacyjna wraz z boksem i ściółką słomianą : 190zł za zawody
Opłata na „Fundusz Nagród MZJ 2014” - 5 zł od pary koń/zawodnik za zawody regionalne
Pellet za dodatkową opłatą 15zł za worek 14kg – musi być zaznaczone w zgłoszeniu
Zmiana na listach startowych po 6.03– 20zł. – nie dotyczy wycofania konia z konkursu

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 4.03.2014, przedpłata zostanie zwrócona. 

WARUNKI OGÓLNE

Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny. Obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z 
przepisami i regulaminami PZJ, MZJ i weterynaryjnymi. Zawodnicy nieposiadający wymaganych dokumentów nie 
zostaną  dopuszczeni  do  startów  (mogą  pojechać  program  treningowo).  Przejazdy  treningowe  odbędą  się  po 
zakończeniu konkursów. Koń aby startować w zawodach musi mieć wykupioną roczną opłatę rejestracyjną według 
cennika swojego WZJ lub PZJ

INFORMACJE DODATKOWE

ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA ZAWODÓW W PRZYPADKU MAŁEJ LICZBY 
ZGŁOSZEŃ

Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany godziny rozpoczęcia konkursów w zależności od ilości zgłoszonych 
koni. Informacje będą podane na stronie www.kjfacimiech.pl
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania zawodników, luzaków, koni, jak 
również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.



REGULAMIN ROZGRYWANIA 
UJEŻDŻENIOWEGO TOWARZYSKIEGO PUCHARU MAŁOPOLSKI 

W 2014 r
   
1. Konkursy kwalifikacyjne :
każdy z konkursów L-1 i L 4 rozegrany podczas zawodów towarzyskich w Facimiechu w terminach:
8 marca 2014, 7 - 8 czerwca 2014, 30 sierpnia 2014

2. Finał UTPM 31 sierpnia 2014:
P-1  konkurs finałowy, gdzie liczba punktów liczona jest podwójnie, 

3. Punktacja:
• Zawodnicy  zdobywają  punkty  w  każdym  konkursie  rozgrywanym  podczas  zawodów.  Ilość  punktów 

uzyskanych przez zawodnika jest równa wynikowi procentowemu z przejazdu 
• Podczas Finału UTPM liczba punktów będzie liczona podwójnie

• Do klasyfikacji końcowej UTPM  będą liczone 3 najlepsze wyniki procentowe osiągnięte przez zawodnika w 
zawodach kwalifikacyjnych podczas  całego cyklu  rozgrywek bez względu  na  to  w jakiej  klasie  zostały 
zdobyte  oraz wynik  uzyskany w Finale.  W przypadku uzyskania przez zawodników takiej  samej  liczby 
punktów o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w Finale. 

4. Warunki uczestnictwa:
• jeźdźcy i  amazonki  posiadający aktualne badania lekarskie,  ubezpieczenie  i  (dla  niepełnoletnich)  zgodę 

rodziców, koń posiadający paszport z aktualnymi szczepieniami
• jeźdźcy i amazonki nie posiadający klasy sportowej w konkurencji ujeżdżenia oraz klasy II lub wyższej w 

WKKW
• konie które w sezonie 2012 i 2013 nie startowały w konkursach kl C i wyżej

Kodeks Postępowania z Koniem

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn.30-01-2014

Monika Lubkiewicz-Boruta

Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu


