
  

 
 
    

 
 

ZAWODY FINAŁOWE MEC 2021, 
POŻEGNANIA LATA 

PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 
1. Organizator – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych  

„EquiSport" 
2. Termin zawodów – 25-26.09.2021 
3. Miejsce zawodów – Farma Sielanka, ul. Łąkowa 1, 05 – 660 Warka, piaszczysty 

plac konkursowy 55x80, rozprężania piaszczysta 55x40, rozprężania trawiasta do 
stępowania 55x60 

4. Uczestnicy –zawodnicy i konie zarejestrowani w W/OZJ oraz PZJ 
5. Biuro zawodów – tel. 502 738 796,   

email: equisport@sielanka.pl  
6. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie: 

www.ZawodyKonne.com  
Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną 
odległość w szeregu. 
Termin zgłoszeń najpóźniej do 22.09.2021 /środa/, do godziny 12.00 (po tym 
terminie formularz zostanie wyłączony) W przypadku kompletu zgłoszeń Organizator 
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza. 
 
Organizator zaprasza do współpracy praktykantów sędziowskich i 
wolontariuszy 
 

7. Sędzia Główny     - Jan Limanowski 

Zastępca Sędziego Głównego, Sędzia WMZJ – Ewa Porębska - Gomółka 
Sędzia  zawodów –  Ewelina Ćwiklak Muśnicka, Tomasz Kotkowski 

Komisarze zawodów – Lena Denkiewicz, Anna Bojarczuk 
Komisarz-koordynator systemu bezpieczeństwa – Włodzimierz Kołakowski 

8. Gospodarz toru   –  Tomasz Próchniak 
9. Lekarz weterynarii – Michał Kaczorowski 512 220 703 

 
 
Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego 
określającymi zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków 
ostrożności w związku z COVID-19.Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest 
zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych 
nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do ich treści. 

mailto:equisport@sielanka.pl
http://www.zawodykonne.com/


  

10. PROGRAM ZAWODÓW  

 
Sobota, 25.09.2021 

ZAWODY FINAŁOWE MEC 2021, POŻEGNANIA LATA 
 

1.KONKURS nr 1 – kl. LL, wys. 70 cm, z trafieniem w normę czasu 

2.KONKURS nr 2 – kl. LL, wys. 80 cm z trafieniem w normę czasu 

3.KONKURS nr 3  - kl. LL, wys. 90 cm, zwykły /Art.238.2.1 

4.KONKURS nr 4 – kl. L, wys. 100 cm, zwykły /Art.238.2.1 

5.KONKURS nr 5 – kl. P, wys. 110 cm, zwykły /Art.238.2.1 

6.KONKURS nr 6 – kl. N, wys.120 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.5 

7.KONKURS nr 7 – kl. C, wys.130 cm, dwufazowy/ Art. 274.5.5 

 

Niedziela, 25.09.2021 

ZAWODY FINAŁOWE MEC 2021, POŻEGNANIA LATA 
 
1.KONKURS nr 8 – kl. LL, wys. 80 cm, z trafieniem w normę czasu  
2.KONKURS nr 9 – kl. LL, wys. 90 cm zwykły /Art.238.2.1 
3.KONKURS nr 10 - kl. L1, wys. 105 cm, zwykły z rozgrywką, (art.238.2.2) 
4.KONKURS nr 11 – kl. P1, wys. 115 cm, zwykły z rozgrywką, (art.238.2.2) 
5.KONKURS nr 12 – kl. N1, wys. 125 cm, zwykły z rozgrywką, (art.238.2.2) 
6.KONKURS nr 13 – kl. C1, wys.135 GRAND PRIX MAZOVIA EQUI CUP 2021 zwykły 
z rozgrywką (art.238.2.2) 

Wstępne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz wstępne listy startowe 
opublikowane będą w piątek 24.09.2021 na stronie www.ZawodyKonne.com 

 

Wszystkie konkursy są rozgrywane w formule otwartej, nie jest prowadzona 
łączna klasyfikacja. 

  
We wszystkich konkursach przewidziane są nagrody pieniężne - PULA NAGRÓD – 
35.000,- PLN, puchary, flots dla koni (25% uczestników w konkursie). 
  

konkurs Pula I II III IV V 

Nr 1 kl LL 500 200 100 100 50 50 

Nr 2 kl LL 500 200 100 100 50 50 

Nr 3 kl LL 500 200 100 100 50 50 

Nr 4 kl L 1500 600 450 300 100 50 

Nr 5 kl P 2500 850 650 450 350 200 

Nr 6 kl N 3000 1000 750 550 450 250 

Nr 7 kl C 4000 1600 850 650 550 350 

Nr 8 kl LL 1000 400 200 200 100 100 

Nr 9 kl LL 1000 400 200 200 100 100 

Nr 10 kl L1 2500 850 650 450 350 200 

Nr 11 kl P1 3500 1100 850 650 550 350 

Nr 12 kl N1 4500 1700 950 750 650 450 

Nr 13 kl C1 10.000 4000 2800 1800 850 550 

http://www.zawodykonne.com/


  

Oraz: 

Puchary 

Floot’s 

Derki i szarfy dla zwycięzców niedzielnych konkursów finałowych 
Nagrody rzeczowe wartości minimum 5000 PLN 

                         
 
            ŁĄCZNA PULA NAGRÓD W ZAWODACH: 40.000,- PLN 

 
1.  Opłaty 

 
Rodzaj opłaty: Koszt (PLN): 

Boks w stajni namiotowej – dwa dni 200 

Boks na jeden dzień 150 

Opłata za przyjazd w piątek 50 

Opłata organizacyjna za start dwa dni 350 

Opłata organizacyjna za start w pojedynczy dzień 180 

Antydoping 10 

Opłata za zmianę na listach startowych po ich wywieszeniu 20 

podłączenie samochodu do prądu 150) 

Siano(kostka) 15 

Słoma (kostka) 15 

Trociny (balot) 80 

Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). Przy wyborze opcji trocin proszę 
doliczyć opłatę 160 PLN (za dwa baloty) 
 

160 

Opłata karna za psa bez smyczy 200 

 
Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń. Przy dużej ilości 
zgłoszeń możliwe jest rozgrywanie konkursów przy sztucznym oświetleniu. Organizator 
zastrzega możliwość zmian w programie zawodów. 
Warunki techniczne: 

- Prosimy o wniesienie opłat w biurze zawodów na minimum 1 godzinę przed 
rozpoczęciem konkursu. Skany wszelkich potrzebnych dokumentów prosimy zamieścić 
przy zgłoszeniu przez panel www.ZawodyKonne.com w stosownym miejscu lub 
przesłać na adres equisport@sielanka.pl  

- Po zamknięciu formularza wszelkie zmiany w zapisach należy zgłaszać 
mailem na adres: equisport@sielanka.pl lub agloskowska@gmail.com pod 
rygorem nieważności  

http://www.zawodykonne.com/
mailto:equisport@sielanka.pl
mailto:equisport@sielanka.pl
mailto:agloskowska@gmail.com


  

- Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed 
konkursem. Zmiany prosimy zgłaszać do komisarzy. Za zmianę po 
wywieszeniu list pobierana będzie opłata w wysokości 20 PLN. 

- Organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów – przy rezerwacji boksów decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na zawody nie jest równoznaczne z rezerwacją 
boksów oraz miejsc hotelowych.  

- Stajnie będą otwarte od SOBOTY 25.09.2021 od godziny 06.00 W 
przypadku konieczności przyjazdu w piątek 24.09.2021 będzie doliczona 
opłata dodatkowa za boks wysokości 50 PLN – prosimy o informację w 
zgłoszeniu! 

- w przypadku braku informacji o rezygnacji z zarezerwowanego boksu 
Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia zgłaszającemu faktury 
za niewykorzystany boks. 

- Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). Trociny za dodatkową opłatą 160 
PLN, poidła i żłoby należy przywieźć 

- zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ; 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące 

mieć miejsce podczas zawodów i transportu; 
Nagrody zgodne z przepisami ogólnymi PZJ 
 
W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, osób oficjalnych i 
organizatorów, w związku z sytuacją epidemiologiczną, do niezbędnego 
minimum ograniczamy kontakty zawodników i szefów ekip z biurem zawodów i 
osobami oficjalnymi. Zapisy do konkursów na wszystkie dni zawodów i 
ewentualne zmiany preferujemy przez panel Zawody Konne. 

- NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. 
WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I 
ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. ZA NARUSZENIE 
TEJ ZASADY ORGANIZATOR MA PRAWO DO NALICZENIA OPŁATY 
PORZĄDKOWEJ W WYSOKOSCI 200 PLN 
 UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami orzeczenie lekarskie o zdolności 

do uprawiania danego sportu  przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. 

roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia może 

wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dn. 27 lutego 2019 roku: rozporządzenie) Zaświadczenie 

o braku przeciwskazań do uprawiania sportu dla zawodników powyżej 23 

roku życia musi być wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu 

wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz 

ważny certyfikat PTMS 

- Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych     

opiekunów na  start w zawodach 

-  Obsługa medyczna IZI-MED / karetka P/ 

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Rozporz.%20MZ%20z%20dnia%2028.02.2018%20r.%20.pdf


  

      Noclegi:       
      -     Hotel Sielanka Nad Pilicą****  
           Rezerwacje: tel.: 48 666 16 00, email: hotel@sielanka.pl    
     -     Zajazd u Jankiela / przy trasie Warka-Kozienice / tel. 609 148 376 ; 48 332 05 56 
     -     Hotel Klondaik Corner *** Warka tel. 883 630 883 
 

  Wzięcie udziału w zawodach wiąże się z koniecznością wyrażenia przez zawodnika 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu umożliwienia 
organizacji i przeprowadzenia zawodów, a także na podawanie do publicznej wiadomości jego 
danych, w tym przekazanie administratorowi strony internetowej zawodykonne.com w celu 
opublikowania wyników poszczególnych etapów kwalifikacyjnych zawodów. Zgody mogą być 
cofnięte w każdym czasie, przy czym wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed ich wycofaniem.  

 Wzięcie udziału w zawodach łączy się z koniecznością udzielenia zezwolenia na 
nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku zawodnika przez Organizatora. 
Zezwolenie obejmuje wykonanie, utrwalenie i wykorzystanie zdjęć bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzania, a także obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego 
medium wyłączenie w celach informacyjnych zgodnych z prowadzoną przez Organizatora 
działalnością, w tym przede wszystkim promocją  Mazovia Equi Cup.  

 Nieudzielenie zgody i/lub zezwolenia, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, jest 
równoznaczne z rezygnacją zawodnika z wzięcia udziału w zawodach lub kolejnych jego etapach. 
Wycofanie udzielonego zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku nie jest możliwe, jeżeli 
wizerunek został już wykorzystany zgodnie z udzielonym zezwoleniem a jego usunięcie 
napotykałoby trudności techniczne, organizacyjne lub wiązałoby się koniecznością poczynienia 
niewspółmiernych do osiągnięcia celu nakładów finansowych.    

Kodeks Postępowania z Koniem 

I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 
IV. 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. 
V. 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. 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy 

oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

mailto:hotel@sielanka.pl

