
KLUB JEŹDZIECKI FACIMIECH
FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI

KRS 0000304758, NIP 944 219 31 76

konto bankowe: Alior Bank nr: 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447 

www.kjfacimiech.pl                 zawody.facimiech@gmail.com

PROPOZYCJE REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU 
 AMATORSKIEGO PUCHARU MAŁOPOLSKI  FACIMIECH 11-12.06.2022

Adres      
 Klub Jeździecki Facimiech
 Facimiech 1, 32-051 Skawina
zawody.facimiech@gmail.com

Kontakt : 
Jagoda Turczyńska  605 378 582
Valeriia Deinega (szef stajni) 577 318 799 
IzMa (listy startowe) 517221660

Kategoria: 
Zawody Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu

Termin   11-12.06.2022

Komisja sędziowska:
Izabella Popławska-Szostak - sędzia główny,
Łukasz Wituchowski – sędzia MZJ
Elżbieta Dąbrowska - sędzia
Małgorzata Abelec – sędzia
Ewa Fornicka – sędzia

Szef Komisarzy:  Gabriela Nowicka
Obsługa komputerowa: IzMa
kowal: Farriers of Małopolska
lek. wet. Jacek Kańka

WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy:   20m x 60m, piasek kwarcowy
                               20m x 40m, piasek kwarcowy
otwarty dla zawodników 10.06 w godz 15.00-19.00

Rozprężania:    60m x30m, piasek kwarcowy
Boksy:              przygotowane od 10.06 godz 15.00

ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń 5.06.2021  godz. 20.00

www.zawodykonne.com 

Zgłoszenia przyjmowane tylko wraz z dowodem wpłaty za  

boks i starty.

Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte po dokonaniu 
dodatkowej opłaty 50zł od konia

WARUNKI FINANSOWE   
Opłaty należy dokonać przelewem na konto :
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447
z dopiskiem "ZR i ZT Ujeżdżenie 06.2022" imieniem 
konia oraz imieniem i nazwiskiem jeźdźca  
- 250 zł za zawody (lub 130 zł za 1 dzień)
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na min. 5 
dni przed zawodami, przedpłata zostanie zwrócona. 
- boks 300 zł za zawody
- dopłata za boks w stajni murowanej 100zł
- Podłączenie do prądu na czas zawodów – 150 zł.
- Dodanie konkursu spoza programu - 50 zł/ przejazd

Siano 15 zł za balik
Siano 100zł za balot (odpowiednik 15 balików)
Słoma 15 zł za balik
Istnieje możliwość ścielenia peletem za dodatkową opłatą 15 zł 
za worek 14kg (min. 6 worków/boks)– musi być zaznaczone w 
zgłoszeniu
Wcześniejszy przyjazd lub wyjazd, po uzgodnieniu z 
dyrektorem zawodów, za każdy dzień 60zł
- Zmiany na listach startowych 20 zł (nie dotyczy skreśleń)

OPŁATY NALEŻY UREGULOWAĆ PRZED STARTEM

Wymagane dokumenty:
Konie szczepienia  ochronne  przeciwko  grypie  koni,  aktualne
licencje  zgodne z  przepisami MZJ/PZJ (licencje  -  tylko zawody
regionalne) .  Paszport musi być dostarczony do Biura Zawodów
przed pierwszym startem.

Wymagane dokumenty: Zawodnicy:
z.regionalne -  aktualne  badania  lekarskie,  aktualne  licencje,  aktualne
ubezpieczenie, oraz w przypadku niepełnoletnich zgoda rodziców na start, 
z.towarzyskie  aktualne badanie lekarskie,  oraz  aktualne ubezpieczenie
NNW  obejmujące  uprawianie  jeździectwa  oraz  w  przypadku
niepełnoletnich zgoda rodziców na start, 

mailto:zawody.facimiech@gmail.com
http://www.kjfacimiech.pl/


WARUNKI OGÓLNE
 Zawody będą rozegrane zgodnie z  aktualnymi przepisami konkurencji,  oraz Regulaminem Konkurencji

Ujeżdżenia PZJ.. 
 LICZBA BOKSÓW OGRANICZONA!!!   
 Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń, w przypadku przekroczenia liczby 90 koni.
 UWAGA: Z RACJI ROZGRYWANIA KONKURSÓW NA DWÓCH CZWOROBOKACH KOLEJNOŚĆ I

GODZINY ROZGRYWANIA KONKURSÓW ZOSTANĄ PODANE 9.06.
 CZWOROBOK TRENINGOWY DOSTĘPNY DLA ZAWODNIKÓW otwarty  dla  zawodników 10.06.  w  

godz 15.00-19.00

INFORMACJE DODATKOWE
Opłata za boks obejmuje okres   od 1  0  .06 od godziny 15.00 do 21.06. do 12.00.   W cenie pierwsze ścielenie słomą.   
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem (Każdy kolejny dzień 
60 zł). Boksy nie są wyposażone w żłoby do paszy i pojenia. Do dyspozycji zawodników 4 myjki zewnętrzne.
Lista zgłoszonych zawodników i koni ukaże się w dniu 19.06  na portalu zawodykonne
Dekoracja zawodników w konkursach w których udział wzieło co najmniej 3 zawodników.
Zakaz lonżowania koni na placach do jazdy. Lonżowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
Zakaz palenia na terenie całego ośrodka (poza miejscami wyznaczonymi) pod groźbą kary 500 zł.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków, trenerów,
koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
zdarzeń losowych

PROGRAM ZAWODÓW
Sobota -  rozpoczęcie ok. godz. 9.00

1. L-3* - konkurs regionalny i towarzyski - eliminacje APM, I 
półfinał runda L-Kuce

2. L-4* - konkurs regionalny i towarzyski - eliminacje APM, II
półfinał runda L-Kuce

3. P-1 – ZR Półfinał runda P

4. P-3 – konkurs regionalny
5. D1 – ZR Półfinał runda D
6. N-4 – ZR Półfinał runda N
7. N-5 – konkurs regionalny
8. C-1 – ZR Półfinał runda C
9. C-2 – ZR konkurs regionalny

Dekoracja wszystkich konkursów po zakończeniu przejazdów- 
możliwa zmiana w programie w zależności od liczby zgłoszeń

Niedziela - rozpoczęcie ok. godz. 9.00

10. L-3* - konkurs towarzyski - Finał runda L-Kuce
11. P-4* – konkurs regionalny - FINAŁ  
Amatorskiego Pucharu Małopolski w Ujeżdżeniu
12. P-5 - ZR kür Finał runda P
13. D3 – ZR Finał Runda D
14. N-6 – konkurs regionalny
15. N-7 - ZR kür Finał Runda N
16. C-3 – konkurs regionalny
17. C-4 –ZR kür Finał Runda C

Dekoracja wszystkich konkursów po zakończeniu 
przejazdów - możliwa zmiana w programie w 
zależności od liczby zgłoszeń

* konkursy klasy L oraz APM, rozgrywane na czworoboku 20x40, pozostałe konkursy rozgrywane na czworoboku 20x60
** W rundzie L-Kuce zaliczane są wyniki zawodników do 16 lat na kucach

NAGRODY:
Nagrody rzeczowe i puchary przewidziane w klasyfikacji łącznej APM za miejsca I-VI
Puchary dla zwycięzców przewidziane w klasyfikacji łącznej rund P, D, N i C pod warunkiem zgłoszenia min. 5 koni
W pozostałych konkursach flots.

ZAKWATEROWANIE:
Noclegi na terenie KJ Facimiech tel. 605378582, rezerwacje: zawody.facimiech@gmail.com
Hotel Dworek Skawiński (ok 9 km) ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina, tel. (012) 276-03-45 



REGULAMIN ROZGRYWANIA  AMATORSKIEGO PUCHARU MAŁOPOLSKI (APM) W UJEŻDŻENIU 2022

1. Konkursy kwalifikacyjne :
konkursy L-3 i L-4 rozegrany podczas ZR i ZT w Facimiechu 11 czerwca 2022 (sobota)

2. Finał APM  12 czerwca 2022 (niedziela):
P-4  konkurs finałowy, gdzie liczba punktów liczona jest podwójnie, 

3. Punktacja:
1. Zawodnicy zdobywają punkty w każdym konkursie rozgrywanym podczas zawodów. Liczba punktów uzyskanych

przez zawodnika jest równa wynikowi procentowemu z przejazdu 
2. Podczas Finału APM liczba punktów będzie liczona podwójnie
3. Do  klasyfikacji  końcowej  APM  będą  liczone  2  najlepsze  wyniki  procentowe  osiągnięte  przez  zawodnika  w

zawodach kwalifikacyjnych podczas całego cyklu rozgrywek, oraz wynik uzyskany w Finale. 
4. Zawodnik może startować na różnych koniach w konkursach kwalifikacyjnych
5. Zawodnik może startować w każdym konkursie kwalifikacyjnym dwukrotnie na tym samym koniu. Limit startów

dziennych konia to 2.
6. Zawodnik  może  wystartować  w  Finale  na  kilku  koniach,  jednak  przed  rozpoczęciem  konkursu  musi  zgłosić

komisji sędziowskiej wynik którego konia ma się liczyć w klasyfikacji APM

7. W przypadku uzyskania przez zawodników takiej  samej liczby punktów o kolejności  w klasyfikacji  końcowej
decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w Finale. 

4. Warunki uczestnictwa:
APM rozgrywany jest jako klasyfikacja w zawodach regionalnych (ZR)
Jeźdźcy i amazonki muszą posiadać aktualne badania lekarskie od lekarza sportowego, ubezpieczenie NNW  i (dla
niepełnoletnich) zgodę rodziców. 
Jeźdźcy i amazonki nie posiadający klasy sportowej w konkurencji ujeżdżenia oraz klasy II lub wyższej w WKKW
Brak specjalnych ograniczeń wiekowych jeźdźca.

Konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami

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 i
środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
3. 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 podroży 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.

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu  17.05.
Łukasz Wituchowski 


