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Propozycje Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2017 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

Nazwa zawodów:
Miejsce:
Data:

Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży/
ELIMINACJE CAVALIADA FUTURE
KJK Szary Michałowice
od 2017-11-10 do 2017-11-12

Ranga:

ZO DiM

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2014
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2014
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2017
4. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010
6. Przepisy o sędziach wydanie/rok: 2014
7. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016
8. Regulamin Krajowych zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży wydanie/rok: 2017
Propozycje zostały zatwierdzone:
PZJ
2017-10-03

Warszawa
Stanisław Helak

Wprowadzone zmiany:
rew. 1
rew. 2
rew. 3

data
data
data

Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

PZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZO jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia …
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1. ZAWODY
60Ranga: Wybierz element. / Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży/ ELIMINACJE
CAVALIADA FURTURE
Kategoria: JM / J / MJ / DZ / --- / --Miejsce/Adres: KJK Szary Michałowice, ul. Parkurowa 3, 32-091 Michałowice
Termin: od 2017-11-10 do 2017-11-12

2. ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Nr tel.:
Strona www:
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Szef stajni:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary
ul. Parkurowa 3, 320-91 Michałowice
zawody@kjkszary.pl
607 797 030 Ania Szary-Ziębicka
www.kjkszary.pl
Anna Szary-Ziębicka , e-mail: zawody@kjkszary.pl , tel.: 607
797 030
Karolina Pindur-Antosz , e-mail: zawody@kjkszary.pl , tel.:
wpisz
Mateusz Gargaś , tel.: 693 101 221
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia stylu:
Sędzia PZJ:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:
Szef Komisarzy:
Komisarze:
Lekarz weterynarii zawodów:
Powiatowy lekarz weterynarii:

Anna Hadała, klasa uprawnień: 1 , tel.: 661 633 408
Jacek Wisłocki klasa uprawnień: P
Jacek Wisłocki klasa uprawnień: P
Monika Sas-Wisłocka, klasa uprawnień: 1
Anna Skobrtal , klasa uprawnień: 1
Michał Ziębicki, klasa uprawnień: 2
Emilia Bożańska , klasa uprawnień: 2
Anna Bosiacka, klasa uprawnień: 2
Wojciech Kujawski , tel.: 602 219 994
Kazimierz Żak , tel.: 012 411 25 69

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
przegląd dokumentów
Przegląd weterynaryjny
Plac konkursowy

2017-11-09
2017-11-12
2017-11-10
Nie przewiduje się
Piasek kwarcowy z włókniną
(HALA)

od godz. 12.00
godz. 22.00
godz. 8.00-10.00
66x30m
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Rozprężania

Piasek kwarcowy z włókniną
(HALA)
2017-11-09

Udostępnienie rozprężali dotyczy dnia przyjazdu

48x33m
Parkur konkursowy do
godz.18.00
Rozprężalnia do godz. 21.30

Łyżki bezpiecznikowe
Beck+Heun GmbH
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę - słomę.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
Organizacyjna z boksem

Koszt (pln)
385PLN

Organizacyjna bez boksu
Dodatkowy boks
program badań antydopingowych
podłączenie samochodu do prądu
siano (balik)
słoma (balik)
trociny (balot)
W boksach ściółka standard słoma.

215PLN
250PLN
15PLN
180PLN (od czwartku do niedzieli, każdy
dodatkowy dzień 50PLN)
10PLN
10PLN
55PLN
Przy wyborze opcji trocin dopłata 110zł za 2
baloty przy pierwszym ścieleniu.

5.1

Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

2017-11-03
2017-11-03

5.2

Organizator przyjmie 180 koni.
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z przesłanym potwierdzeniem dokonania przedpłaty.
Zgłoszenia bardzo prosimy dokonywać przez portal zawodykonne.com

Konie z rezerwacją boksów mają pierwszeństwo w zgłoszeniach.
5.3
Przedpłatę w wysokości 200 PLN (Z BOKSEM) lub 100 PLN (BEZ BOKSU) należy wpłacić najpóźniej w
terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do 03.11.2017 - prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres
zawody@kjkszary.pl
Dane do przelewu:

Stowarzyszenie - Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice
66 1500 1487 1214 8008 3948 0000
z dopiskiem "ZODiM" i nazwą konia

ZGŁOSZENIA BEZ WPŁATY SĄ NIEWAŻNE
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5.4
Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 2017-11-03 przedpłata nie podlega
zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%.
5.5

W ostatni dzień zawodów każdy koń ma prawo startu tylko jeden raz.

5.6

Zapisy do konkursów: przy biurze zawodów do godz. 18.00. Zapisy do konkursów PIĄTKOWYCH
zgłoszeń ostatecznych.

5.7

Dodatkowe uwagi Organizatora:
Na zgłoszeniach bardzo proszę zaznaczyć z jakimi zawodnikami chcą mieć Państwo boksy.

6. PROGRAM I NAGRODY
Nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 zawodników każdego konkursu finałowego.
Puchary dla zwycięzców w konkursach finałowych.
Flots dla 25 % uczestników każdego konkursu.
Dekoracja 8 pierwszych par po zakończeniu każdego konkursu.

Dzień I: Piątek
Data: 10.11.2017
Godzina rozpoczęcia: po ZR
Konkurs nr 01 zabawowy
Konkurs nr 1 50 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 2 60 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 3 70 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 4 80 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 5 90 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 6 100 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 7 110 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 8 120 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 9 L DK dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 10 P DK dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 11 N DK dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 12 C DK dwufazowy art.274.5.3
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Dzień II: Sobota
Data: 11.11.2017
Godzina rozpoczęcia 8.00
Konkurs nr 13 L DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 14 P DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 15 N DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 16 C DK na styl jeźdźca
Kunkurs nr 02 zabawowy
Konkurs nr 17 50 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 18 60 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 19 70 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 20 80 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 21 90 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 22 100 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 23 110 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 24 120 cm dwufazowy art.274.5.3

Dzień III: Niedziela
Data: 12.11.2017
Godzina rozpoczęcia 8.00
Konkurs nr 02 zabawowy
Konkurs nr 25 – Finał gr. A-1 65 cm dokładności z rozgrywką Art.:238.1.2 (ELIMINACJE CAVALIADA FUTURE)
Konkurs nr 26 – Finał gr. B 85cm dokładności z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 27 – Finał gr. A-2 85cm dokładności z rozgrywką Art.:238.1.2 (ELIMINACJE CAVALIADA FUTURE)
Konkurs nr 28 – Finał gr. C 95 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
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Konkurs nr 29 - Finał grupy D bis 105 cm zwykły z rozgrywką Art.238.2.2
Konkurs nr 30 – Finał Dzieci II 110 cm dokładności z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 31 – Grand Prix D/E 120cm dwunawrotowy
Konkurs nr 32 - Grand Prix Dzieci I 125 cm zwykły z rozgrywką Art.238.2.2
Konkurs nr 33- Finał Rundy Juniorskiej i Młodzieżowej 130cm/135 cm zwykły z rozgrywką Art.238.2.2
Konkursy pocieszenia
Konkurs nr 34 50 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 35 60 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 36 70 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 37 80 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 38 90 cm zwykły art.238.2.1

Duże konie w ramach konkursów pocieszenia mogą wystartować w konkursach regionalnych.
(W tym wypadku pary są zwolnione z opłaty organizacyjnej w ZR)

W czasie zawodów odbędą się konkursy w ramach zawodów regionalnych.
Warunki uczestnictwa w tych konkursach zostaną uregulowane osobnymi propozycjami organizatora.

W niedzielę 12.11.2017 każdy koń ma prawo startu 1 raz.
Zapisy do konkursów:
Zapisy są dokonywane przy biurze zawodów. Zapisy do konkursów piątkowych prosimy wysyłać na
zgłoszeniach ostatecznych. Ewentualne zmiany w czwartek 02.03 do godz. 20.00. Zapisy na kolejne dni można
dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia poprzedniego.

WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

7. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE

•
•
•

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);

Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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•

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

ZAKWATEROWANIE:
Zapraszamy do rezerwacji pokoi na terenie zawodów
Szary Residence
www.szaryresidence.pl
recepcja@szaryresidence.pl tel. 12 306 51 00
CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW: pokój 1 osobowy (ze śniadaniem) - 210 zł pokój 2 osobowy
(ze śniadaniem) - 260 zł pokój 3 osobowy (ze śniadaniem) - 340 zł dodatkowe śniadanie (szwedzki stół)25 zł pokój Deluxe (ze śniadaniem) – 360 zł (dla 2 osób) - 440 zł (dla 3 osób) - 500 zł (dla 4 osób)

9.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

10.2 Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ. 10.3 Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w
wys.:300 PLN
10.4. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego
Głównego:
10.5. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
10.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu:
10.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów. :
10.8. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia lub usunięcia z terenu zawodów osób głoszących
treści religijne lub polityczne. :
10.9. Wszystkich skreśleń z listy startowej należy dokonywać na minimum 30 minut przed rozpoczęciem
konkursu. Wszyscy zawodnicy, którzy tego nie zrobią zostaną obciążeni kara administracyjną 20zł za
każdy brak skreślenia.
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NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY. WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY
JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM CZWORONOGU I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ
ZWIERZĘ. Kara za nietrzymanie psa na smyczy 100PLN.
10. SPONSORZY I PARTNERZY

12. 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 dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia
oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy
to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów,
stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także
podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia
swojej
wiedzy
oraz
umiejętności
dotyczących
wszelkich
aspektów
współpracy
z koniem.

Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18
1
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem cyklu rozgrywek odbywających się w ramach CAVALIADA FUTURE (zwanego też dalej
Cyklem) są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej
14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym w wysokości 42.310200,00 PLN
zł,
NIP 7770000488, REGON 00487093300000.
2. Czynności wykonawcze CAVALIADA FUTURE należą do Organizatora.
3. CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18 będzie trwała od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 4 marca
2018 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ostateczne wyniki Cyklu zostaną ogłoszone do dnia 4
marca 2018 r. na stronie www.cavaliada.pl
4. CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18 zostanie rozegrana w ramach trzech zawodów.
1. Poznań (30.11 – 3.12.2017),
2. Lublin (15-18.02.2018),
3. Warszawa (1-4.03.2018).
5. CAVALIADA FUTURE zostanie rozegrana w dwóch kategoriach:
o Mini – zawodnicy urodzeni w roku 2006 i później na kucach o wzroście do 130 cm
o Midi – zawodnicy urodzeni w roku 2006 i później na kucach o wzroście do 148 cm
6. Na CAVALIADA FUTURE w każdej kategorii składa się z maksymalnie 6 konkursów (po dwa konkursy
na każde z zawodów wskazanych w pkt 4). Poszczególne konkursy zostały wskazane w § 3 pkt 1
niniejszego Regulaminu.
7. W każdym z konkursów Cyklu (Etapach I Finale) o którym mowa w § 3 pkt 1, zawodnik może
startować tylko na jednym koniu i tylko w jednej kategorii. W Cyklu można startować na rożnych
koniach, ale nie można zmieniać kategorii.
8. Szczegółowe warunki techniczne oraz warunki udziału w poszczególnych Etapach i Finale określać
będą propozycje zawodów osobno dla każdych z ww. zawodów.
Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18
2

§2 Warunki uczestnictwa
1. CAVALIADA FUTURE skierowana jest do zawodników, bez względu na obywatelstwo, urodzonych
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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w roku 2006 lub później.
2. W CAVALIADA FUTURE wystartują zawodnicy, którzy zdobędą prawo startu podczas cyklu
kwalifikacji, które odbędą się w 4 lub 5 konkursów kwalifikacyjnych dla każdej kategorii
rozegranych podczas Mistrzostw Polski Młodzików i Pucharu Polski Kuców oraz Zawodów
Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży w okresie od 7 września 2017 do 20 listopada 2017, a także złoci
medaliści Pucharu Polski Kuców w grupie A1 i Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Strzegom
2017 oraz Halowego Pucharu Polski Kuców w grupach A1 i A2 - Leszno 2017.
3. Lista zawodów kwalifikacyjnych:
7-9 09 2017 - MPM i PPK Strzegom
6-8 10 2017 - HZODiM Jaszkowo
20-22 10 2017 - HZODiM Leszno
27-29 10 2017 - HZODiM Wolica Kalisz
10-12 11 2017 - HZODiM Michałowice
Organizator cyklu zastrzega sobie prawo do odwołania któryś z wymienionych zawodów
kwalifikacyjnych oraz zmiany miejsca i czasu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych.
4. Zasady dopuszczenia zawodnika do udziału w kwalifikacjach określają propozycje zawodów każdej
z kwalifikacji.
5. Konkursami kwalifikacyjnymi są:
W przypadku MPM i PPK w Strzegomiu klasyfikacja końcowa w kategoriach A1 (dla kategorii mini)
i A2 (dla kategorii midi).
W przypadku HZODiM konkursy finałowe A1 (dla kategorii mini) i A2 (dla kategorii midi)
rozgrywane według paragrafu 238.2.2.
6. Zawodnik może startować w obu konkursach kwalifikacyjnych na jednych zawodach i w każdym
konkursie na maksymalnie dwóch koniach. Na jednych zawodach kwalifikacyjnych koń może brać
udział tylko w jednym konkursie kwalifikacyjnym. Do klasyfikacji w danej kategorii liczy się jeden
lepszy wynik.
7. Każdemu zawodnikowi sumowane są punkty z trzech najlepszych startów w kwalifikacjach w danej
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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kategorii i na tej podstawie tworzony jest ranking kwalifikacyjny do CAVALIADA FUTURE. W
przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje w pierwszej
kolejności liczona do rankingu liczba 1 miejsc, dalej liczba 2 miejsc, dalej liczba 3 miejsc, itd.
Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18
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8. Punktacja rankingowa (według zawodników, drugie konie z gorszym wynikiem zawodników
startujące w tym samym konkursie nie są liczone) podczas każdego konkursu kwalifikacyjnego
według poniższej tabeli:
miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9. Prawo startu w CAVALIADA FUTURE uzyska 8 zawodników w każdej kategorii w tym:
W kategorii mini: złoci medaliści Pucharu Polski Kuców - Strzegom 2017, Halowego Pucharu Polski
Kuców – Leszno 2017 w grupie A1 oraz pozostali według rankingu kwalifikacyjnego Cavaliada
Future.
W kategorii midi: złoci medaliści Mistrzostw Polski Młodzików w grupie A2 - Strzegom 2017,
Halowego Pucharu Polski Kuców – Leszno 2017 w grupie A2 oraz pozostali według rankingu
kwalifikacyjnego Cavaliada Future.
W przypadku kiedy zawodnik uzyska kwalifikacje w dwóch kategoriach musi zadecydować, w
której kategorii weźmie udział w rozgrywkach Cavaliady Future 2017/18. Deklaracje startu w
danej kategorii rodzić bądź opiekun prawny musi przesłać na adres mailowy zawody@mtp.pl do
dnia 15 listopada 2017 roku.
10. Wszyscy którzy chcą wystartować w danych zawodach CAVALIADA FUTURE muszą dokonać
zgłoszenia w terminie ustalonym w propozycjach zawodów. W przypadku niewykorzystania miejsc
przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu, kolejni będą dopuszczeni według dalszych miejsc
w rankingu, ale spośród tych którzy dokonali zgłoszenia. Lista zawodników przyjętych do danych
zawodów CAVALIADA FUTURE zostanie opublikowana na stronie www.cavaliada.pl dwa dni po
terminie zgłoszeń. W przypadku niewykorzystania miejsc Organizator może przyznać kolejne dzikie
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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karty.
11. Wzięcie udziału w konkursach organizowanych w ramach Cyklu oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu.
12. Każdy z zawodników wysyłając swoje zgłoszenie na CAVALIADA FUTURE przekazuje
Organizatorowi swoje dane osobowe, które będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
przeprowadzenia CAVALIADA FUTURE, a w szczególności w celu ogłoszenia wyników Cyklu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych
danych, o których mowa w pkt 11.
Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18
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§3 Program zawodów i zasady klasyfikacji
1.Podczas każdych zawodów CAVALIADA FUTURE o których mowa w §1 punkt 4 rozgrywane cztery
konkursy (po dwa w kategorii) zaliczane do rankingu CAVALIADA FUTURE według następującego
programu:
1 dzień
kategoria mini: konkurs zwykły art. 238.2.1 o wysokości przeszkód 70 cm,
kategoria midi: konkurs zwykły art. 238.2.1 o wysokości przeszkód 85 cm.
2 dzień
kategoria mini konkurs zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 o wysokości przeszkód 75 cm, kategoria
midi konkurs zwykły z rozgrywką art. 238.2.2 o wysokości przeszkód 90 cm.
2.W każdym z konkursów zaliczanych do CAVALIADA FUTURE zawodnicy zdobywają punkty
bonifikacyjne za zajęte miejsca zgodnie z poniższą tabelą. Warunkiem przyznania punktów jest
ukończenie konkursu.
konkurs/miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
I etap Poznań 12 9 7 5 4 3 2 1
II etap Poznań 12 9 7 5 4 3 2 1
I etap Lublin 12 9 7 5 4 3 2 1
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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II etap Lublin 12 9 7 5 4 3 2 1
I etap Warszawa 12 9 7 5 4 3 2 1
Finał Warszawa 24 18 14 10 8 6 4 2
3.O zajętych miejscach w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w
trzech najlepszych (w przypadku rozegrania 5 etapów) lub w dwóch najlepszych (w przypadku
rozegrania 3 etapów) startach w etapach oraz w finale.
4.W klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brani tylko zawodnicy, którzy wystartują w finale.
5.W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów bonifikacyjnych o kolejności
w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w konkursie finałowym w
Warszawie.
Regulamin CAVALIADA FUTURE w sezonie 2017/18
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§4 Nagrody
1. Wybór zwycięzców na podstawie uzyskanych przez nich punktów bonifikacyjnych oraz
przyznawanie nagród w obu klasyfikacjach należy do Organizatora.
2. Nagrodami w ramach CAVALIADA FUTURE są: nagrody honorowe i rzeczowe dla 3 pierwszych
miejsc w klasyfikacji końcowej,
3. Każda z nagród określonych w pkt 2 ma wartość poniżej 760,00 zł i w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlega
zwolnieniu z opodatkowania.
4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w biurze zawodów Finału Cavaliada Future.
6. Nagrody nieodebrane do przepadają na rzecz Organizatora.
§5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.cavaliada.pl Wszelkie informacje o Cyklu zawarte w materiałach reklamowych
(w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających
podstawowych zasad Cyklu.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Polskiego Związku
Jeździeckiego przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez zawodnika, Organizator uprawniony jest
do wykluczenia go z udziału w Cyklu.
5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Cyklu nie mogą być przeniesione przez zawodnika na
osobę trzecią.
Dyrektor CAVALIADY
/ - / Dominik NOWACKI
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Zawody regionalne i towarzyskie
KJK SZARY MICHAŁOWICE
ZR-B 10-12.11.2017
www.kjkszary.pl

Adres Klub Jazdy Konnej Szary, ul. Parkurowa 3,
32-091 Michałowice,

Opłata organizacyjna łączna 250 zł od konia za
zawody, 100zł/dzień

Kontakt Anna Szary-Ziębicka
Michał
Ziębicki
zawody@kjkszary.pl

0048607797030,
0048601422782,

Prąd podłączenie samochodu 180zł (10-12.11)
prosimy zaznaczyć na zgłoszeniach, każdy
dodatkowy dzień 50zł

Plac konkursowy 66x30m, piasek kwarcowy, hala
Rozprężalnia 48x23m, piasek kwarcowy, hala

Komisja sędziowska Sędzia główny - Anna
Hadała, sędzia PZJ - Monika Sas-Wisłocka, sędzia
Jacek Wisłocki, sędzia stylu Jacek Wisłocki, Szef
komisarzy – Emilia Bożańska, komisarz - Anna
Bosiacka Lekarz wet. zawodów – Wojciech
Kujawski
Gospodarz Toru - Anna Skobrtal

Stajnia otwarta 09.11(czwartek) godz. 12.00 –
12.11 godz. 22.00, pierwsza ściółka słoma, do
kupienia słoma 10zł/balot, siano 10zł/balot,
trociny 55 zł/balot
każdy dodatkowy dzień 50zł
Boks 3x3m 250zł – całe Zawody- pierwsza ściółka
słoma, trociny za dodatkową opłatą 110zł za 2
baloty

Ilość boksów i koni ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń z wpłatami. Pierwszeństwo
mają
konie
zgłaszane
z
boksami.

TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH 03.11.2017 GODZ. 20.00
Prosimy o zgłoszenia z dołączonym dowodem wpłaty
300zł od konia z boksem lub 100zł od konia bez boksu
KONTO:
Stowarzyszenie - Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice
66 1500 1487 1214 8008 3948 0000
z dopiskiem "zr DiM" i nazwą konia

Zgłoszenia prosimy wysyłać przez portal zawodykonne.com
Zgłoszenia bez opłat nie będą przyjmowane.

Wymagane dokumenty
Konie szczepienia ochronne przeciwko grypie
koni, aktualne licencje zgodne z przepisami
MZJ/PZJ. Paszport musi być dostarczony do
Biura Zawodów przed pierwszym startem.
Zawodnicy z. regionalne - aktualne badania
lekarskie, ubezpieczenie oraz aktualne
licencje; z.towarzyskie - aktualne badania
lekarskie, ubezpieczenie oraz w przypadku
osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start

KONKURS

NIEDZIELA

SOBOTA

PIĄTEK

1r

LL60

Sprawdzanie dokumentów czwartek 09.11 w
godz. 18-20 i na godzinę przed rozpoczęciem
konkursów. Organizator nie zwraca opłat za
konie w wypadku wycofania po ostatecznym
terminie zgłoszeń. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w programie.
Organizator
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności w razie wypadków i
zachorowań zawodników, luzaków, koni, jak
również w przypadku kradzieży, zniszczeń,
pożarów
i innych
zdarzeń
losowych.

WYS.
(cm)

RODZAJ KONKURSU

60 cm

Zwykły 238.2.1

PULA NAGRÓD (zł)

ŁĄCZNIE 3700 zł
100zł –nagrody rzeczowe (50/25/25)

2r

LL80

80 cm

3r
4r

L
P

100 cm
110 cm

TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1
TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1
Zwykły 238.2.1

5r

N

120 cm

Zwykły 238.2.1

300zł (150/100/50)

6r

C

130 cm

Dwufazowy 274.5.3

300zł (150/100/50)

7r

LL60

60 cm

Zwykły 238.2.1

100zł –nagrody rzeczowe(50/25/25)

TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1
TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1

100zł –nagrody rzeczowe (50/25/25)
100zł –nagrody rzeczowe (50/25/25)
100zł –nagrody rzeczowe(50/25/25)

8r

LL80

80 cm

9r

L

100 cm

10r
11r

L
P

100 cm
110 cm

12r

N

120 cm

200zł –nagrody rzeczowe
(50/50/25/25/25/25)
Na styl jeźdźca - konkurs licencyjny
Dwufazowy 274.5.3
200zł –nagrody rzeczowe
(50/50/25/25/25/25)
Dwufazowy 274.5.3
300zł (150/100/50)

13r

C

130 cm

Zwykły 238.2.1

300zł (150/100/50)

14r

CC

140 cm

Zwykły 238.2.1

300zł (150/100/50)

16r

LL60

60 cm

Zwykły 238.2.1

100zł –nagrody rzeczowe (50/25/25)

17r

LL80

80 cm

18r

L

100 cm

TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1
TOWARZYSKI
Zwykły 238.2.1

100zł –nagrody rzeczowe(50/25/25)

100zł –nagrody rzeczowe(50/25/25)
200zł –nagrody rzeczowe
(50/50/25/25/25/25)

19r

P

110 cm

Zwykły 238.2.1

20r

N

120 cm

Dwufazowy 274.5.3

200zł –nagrody rzeczowe
(50/50/25/25/25/25)
300zł (150/100/50)

21r

C

130 cm

Zwykły 238.2.1

300zł (150/100/50)

Wszystkich skreśleń z listy startowej należy dokonywać na minimum 30 minut przed rozpoczęciem
konkursu. Wszyscy zawodnicy, którzy tego nie zrobią zostaną ukarani karą 20zł za każdy brak skreślenia.
W NIEDZIELĘ 12.11 każdy koń startujący w zawodach regionalnych ma prawo startu 1 raz, w zawodach
towarzyskich 2 razy.
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.
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. I. 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. II. 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. III. 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. IV. 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. V. PZJ zachęca wszystkie osoby
działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.

zatwierdzono 02.10.2017,
przez v-ce prezesa MZJ ds. sportu Michała Ziębickiego

