
Propozycje IV Kampinoskich Spotkań Jeździeckich ― FINAŁ

1. Organizator:
Stajnia Sawanka ul. 3-go Maja 100 – wjazd od ul. Północnej  
Tel. 602 249 504 , email stajnia@sawanka.pl  strona www.sawanka.pl 
Stowarzyszenie Kampinoskie Spotkania Jeździeckie

2.Termin
Sobota – 28.09.2013 godz. 09.00 – Ujeżdżenie
Niedziela – 29.09.2013 godz. 9.00 - Skoki

3.Termin zgłoszeń
do czwartku 26.09.2013 godz. 20.00
Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności,  e-mail: zawody.ksj@gmail.com 
Wioletta Milczarek  Tel: 602 249 504.
Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:

• Aktualne badania lekarskie zawodnika.
• Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
• W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
• Ubezpieczenie NNW Jeźdźca.

4. Warunki techniczne:
SKOKI
Plac konkursowy — podłoże piaszczyste 40 x 50m
Rozprężania — podłoże piaszczyste 25  x40m, hala -  podłoże piaszczyste 20 x 40m
UJEŻDŻENIE
Czworobok -  20 x 40, 20 x 60 podłoże piaszczyste
Rozprężania -  25 x 40m podłoże piaszczyste, hala – 20 x 40m podłoże piaszczyste 

5. Uczestnicy:
wg regulaminu KSJ

6. Osoby oficjalne
Komisja sędziowska: Ewa Porębska-Gomółka, Lidia Chomentowska,  Patrycja Modlińska,  Anna Powierza
Gospodarz toru: Paweł Łyżwiński
Biuro Zawodów : Wioletta Milczarek, Aleksandra Kanarek
Dyrektor  zawodów : Wioletta Milczarek, Aleksandra Kanarek

7. Konkursy  
28.09.2013 godz. 9.00
Konkurs 1 — ujeżdżenie „Debiuty” — program do pobrania na stronie www.facebook.pl/ksj.konie
 czworobok 20x40m – max. 20 przejazdów
Konkurs 2 —  ujeżdżenie L-4 , czworobok 20x40m – max. 20 przejazdów
Konkurs 3  — ujeżdżenie P-4, czworobok 20x60m –  max. 20 przejazdów

29.09.2013 godz. 9.00
Konkurs 4 — skoki „pierwszy krok” — drążki, kawaletki, bramki
Konkurs 5 — skoki „Debiuty” 50-60cm — z trafieniem w normę czasu
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Konkurs 6 — skoki LL 80-90cm — dwufazowy ( I faza zwykła, II faza zwykła)
Konkurs 7 — skoki L 100cm — zwykły
Konkurs 8 — skoki L1 105cm — z jokerem

Konkursy  2, 3, 5, 6, 7, 8  zaliczane są do klasyfikacji KSJ.
W konkursie 1 dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue lub wypinaczy.

8. Program zawodów
Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 09.00 — godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów są  
orientacyjne, uzależnione od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w 
przeddzień zawodów na stronach: www.facebook.pl/ksj.konie, www.sawanka.pl, 

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ i Regulaminem KSJ
Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie konkursy są 
konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 oraz z równą dbałością o 
konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy Zawodów oficjalnych.

10. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2013 i A PZJ 2013:
Koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1 włącznie trzykrotnie w ciągu dnia z 
zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym konkursie (art. 5 pkt. 3),

W tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami – jest 
dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje 
ten sam zawodnik, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się tylko 
wynik pierwszego startu (art.5 pkt. 5).
Koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, 
zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit startów dla konia (w różnych konkursach) wynosi dwa, bez ograniczeń 
ze względu na klasę konkursu.

11. Opłaty:
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem 
konkursu w którym biorą udział.
Wpisowe : 50zł od konia
Startowe : 10zł
Zgodnie z Przepisami B PZJ zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed 
rozpoczęciem konkursu. Po tym terminie i w innych przypadkach obowiązuje opłata manipulacyjna w 
wysokości 20zł.

UWAGA! Informujemy, że nie ma możliwości wynajęcia boksów dla koni podczas zawodów.

12. Nagrody: 
Pakiet startowy dla każdego zawodnika
puchary dla zwycięzców całego cyklu KSJ w  poszczególnych konkursach wg. klasyfikacji końcowej, oraz dla 
zwycięzców w konkursach nieklasyfikowanych.  Warunkiem odebrania pucharu  jest obecność zawodnika na 
Finale Kampinoskich Spotkań Jeździeckich.
nagrody rzeczowe – dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji do  3 miejsca.  Warunkiem odebrania 
nagrody jest obecność zawodnika na Finale Kampinoskich Spotkań Jeździeckich.

13. Informacje ogólne:
Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia .  Lekarz weterynarii będzie dostępny w nagłych 
wypadkach. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
Catering – bar na terenie zawodów.
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i propozycjach zawodów.
Zawody zatwierdzone przez PZJ. 
Dzieci do 13-go roku życia dodatkowo obowiązuje kamizelka ochronna na kręgosłup.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

FEI 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. 
a) Prawidłowe postępowanie z koniem 
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem 
oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może 
spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi. 
b) Metody treningowe 
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i 
poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. 
Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do 
których konie nie zostały odpowiednio przygotowane. 
c) Kucie i sprzęt 
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i 
dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała. 
d) Transport 
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. 
Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, 
regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca 
obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem. 
e) Przejazd 
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy 
na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI. 
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni 
do zwodów. 
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje 
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w 
zawodach. 
b) Stan zdrowia 
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej 
występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, 
jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po 
opinię do lekarza weterynarii 
c) Doping i leczenie 
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie 
tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na 
pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach. 
d) Zabiegi chirurgiczne 
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub 
bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach. 
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie 



Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze 
źrebięciem. 
f) Nadużycie pomocy 
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub 
pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.). 
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia 
a) Tereny zawodów 
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie 
przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia. 
b) Podłoże 
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i 
utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę
c) Ekstremalne warunki pogodowe 
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone 
dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia 
koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie. 
d) Stajnie podczas zawodów 
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających 
wymiarach dla typu i usposobienia konia. 
Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i 
woda gospodarcza. 
e) Odpowiednia kondycja do podróży 
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów 
oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. 
a) Leczenie weterynaryjne 
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest 
kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi 
zbadać konia. 
b) Skierowanie do kliniki dla koni 
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej 
kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem 
otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną. 
c) Urazy podczas zawodów 
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i 
jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania 
ryzyka występowania urazów.
 d) Eutanazja 
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń 
może zostać poddany eutanazji przez  lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe. 
e) Emerytura 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej i przejściu na emeryturę. 
5. FEI 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.
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