Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2018 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki
Nazwa zawodów:
Miejsce:
Data:

ZR i ZT-B WLKS KRAKUS – TPM i MLJ – IV
kwalifikacja
WLKS Krakus Swoszowice
od 2018-07-06 do 2018-07-08

Ranga:

ZR/ZT

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. Regulamin zawodów towarzyskich – uchwała Zarządu PZJ nr U/1507/20/Z/2017 z dnia 24.11.2017 r.
5. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015/zmiany rok: 2016
6. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2017
7. Przepisy o sędziach wydanie/rok: 2014
8. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016

Propozycje zostały zatwierdzone:
MZJ
2018-06-20

Kraków
Jacek Wisłocki - Przewodniczący Kolegium Sędziów MZJ

Wprowadzone zmiany:
rew. 1
rew. 2

data
data

Imię i nazwisko zatwierdzającego–uzupełnia MZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego–uzupełnia MZJ

MZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZR/ZT jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia 2.02.2018
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Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2018 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

1. ZAWODY
Ranga: ZR/ZT / otwarte
Kategoria: MŁ / JM / J / MJ / S / --Miejsce/Adres: WLKS Krakus Swoszowice ul. Kąpielowa 51
Termin: od 2018-07-06 do 2018-07-08

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

WLKS Krakus
30-698 Kraków-Swoszowice, ul. Kąpielowa 51
jezdziectwo@wlkskrakus.pl
505365787
wlkskrakus.pl
49°59'43.4"N 19°55'52.1"E
Katarzyna Romanko, e-mail: jezdziectwo@wlkskrakus.pl, tel.:
505365787
EquusEvents, e-mail: biuro@equusevents.pl, tel.: wpisz
Urszula Koziarowska, tel.: 603590331

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędzia MZJ:
Sędziowie:
Sędzia stylu:
Gospodarz Toru:
Szef Komisarzy:
Komisarze:

Lekarz weterynarii zawodów:
Powiatowy lekarz weterynarii:
Kowal:

Anna Hadała, klasa uprawnień: I, e-mail: , tel.:
Ewa Mrzygłód, klasa uprawnień: I,, e-mail: , tel.:
Bogusława Długosz, klasa uprawnień: I (pt)
Aleksandra Czajka-Sołek, klasa uprawnień: III (sb, nd)
Krzysztof Koziarowski, klasa uprawnień: P
Jacek Wodyński, klasa uprawnień: L GT 1, tel.:
Mariusz Giergiel, klasa uprawnień:II, e-mail: l, tel.:
Joanna Kosmowska, klasa uprawnień: II (pt)
Monika Bukowiec, klasa uprawnień: III (sb)
Joanna Kosmowska, klasa uprawnień: II (nd)
Wojciech Kujawskii, e-mail: , tel.: 602 219 994
Piotr Śliwa, tel.: 012 411 25 69
Kamil Oleksy, tel.: ---
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Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2018 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
2018-07-05
Zamknięcie stajni
2018-07-08
Plac konkursowy
piasek kwarcowy
Rozprężania
piasek kwarcowy
Udostępnienie rozprężali 2018-07-05
dotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe
--Organizator zapewnia pierwszą ściółkę

od godz. 14:00
godz. 22:00
50m x 70m
30m x 60m
Godz. 14:00-19:00

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
Organizacyjna za boks od konia za całe zawody
Organizacyjna za boks od konia za jeden dzień
Opłata organizacyjna za starty w konkursach towarzyskich i
konkursach regionalnych do L1 włącznie podczas zawodów
Opłata organizacyjna za starty w konkursach do P1 podczas
zawodów
Opłata organizacyjna za starty w konkursach do N1 podczas
zawodów
Opłata organizacyjna za starty w konkursach do C1 podczas
zawodów
podłączenie samochodu do prądu
siano (balik)
słoma (balik
trociny (kostka/balot)
Zmiana na listach startowych

piątek:

Koszt (pln)
250,00zł.
100,00zł.(pierwszeństwo przyjęcia koni
z rezerwacją boksu na 3 dni)
200,00zł./3dni 75,00zł./1dzień
230,00zł./3dni 80,00zł./1dzień
250,00zł./3dni 90,00zł./1dzień
270,00zł./3dni 100,00zł./1dzień
0,00zł
10,00zł
10,00zł
Brak sprzedaży
Brak opłaty

Liczba startów konia podczas zawodów
3 (konkursy do klasy L włącznie – dotyczy koni, które ukończyły 6 lat ),
2 (konkursy powyżej L)

sobota:

3 (konkursy do klasy L włącznie – dotyczy koni, które ukończyły 6 lat ),
2 (konkursy powyżej L)

niedziela:

2

Wymagane dokumenty – zawodnicy
Zawody regionalne
Zawody towarzyskie
1. Licencja regionalna lub ogólnopolska widoczna 1. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
w systemie ARTEMOR
przeciwskazań do uprawiania sportu wydane przez
2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
przeciwskazań do uprawiania sportu wydane
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat
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przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
oraz ważny certyfikat Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej (ważne 6 miesięcy od daty
wystawienia niezależnie od kategorii wiekowej
lub do daty wpisanej przez lekarza na
zaświadczeniu)
3. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy
sportów ekstremalnych - jeździectwo)

ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz
ważny certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny
Sportowej (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia
niezależnie od kategorii wiekowej lub do daty
wpisanej przez lekarza na zaświadczeniu)
2. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy
sportów ekstremalnych - jeździectwo)
3. Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start
w zawodach zawodnika niepełnoletniego
(minimalny wiek zawodnika 9 lat)

Wymagane dokumenty – konie
Zawody regionalne
Zawody towarzyskie
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami 1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami
(w przypadku koni zagranicznych, w paszporcie
musi być potwierdzona zmiana właściciela
pieczęcią urzędową OZHK lub wykupiona licencja
gościnna)
2. Licencja regionalna lub ogólnopolska lub
potwierdzenie przelewu dokonania opłaty za
licencję jednorazową
Paszport konia musi być dostarczony do loży sędziowskiej przed pierwszym startem. Osoby które nie
dostarczą przed startem paszportu konia, na którym startują nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie.
Każdy koń musi posiadać numer startowy. W przypadku braku widocznego numeru koń nie zostanie
dopuszczony do startu.
5.1

Termin zgłoszeń ostatecznych:

2018-07-01

5.2
Dodatkowe uwagi Organizatora:
Zgłoszenia wyłącznie poprzez platformę: zawodykonne.com

Zgłoszenia na zawody wraz z rezerwacją boksów przyjmowane są wyłącznie
z dołączonym potwierdzeniem wpłaty na konto: 250zł.
W tytule przelewu proszę podać ”ZR i ZT 6-8.07.2018 + nazwa konia”
Dane do przelewu:
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
numer konta: 61 1240 4533 1111 0000 5423 0679
W przypadku zgłoszenia się i wycofania się do dnia 1.07.2018 – przedpłata zostanie zwrócona.
Organizator zastrzega przyjęcie ograniczonej liczby koni. Decyduje kolejność zgłoszeń
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6. PROGRAM I NAGRODY

Niedziela 9.00

Sobota 9.00

Piątek 10.00

Dzień

Numer Klasa
1
2
3
4
5
6
7A

T 60
T 80
L
P
N
C
T 50

Wys.
(cm)
60
80
100
110
120
130
50

Rodzaj Konkursu

Pula Nagród

7B

T50

50

8A

T 70

70

8B

T 70

70

9A

T90

90

9B

T90

90

10
11
12

L
L
P

100
100
110

13

N

120

14

C

130

Tow. zwykły 238.2.1
Tow. zwykły 238.2.1
Reg. dwufazowy 274.5.3
Reg. dwufazowy 274.5.3
Reg. zwykły 238.2.1
Reg. zwykły 238.2.1
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem
w normę czasu
Reg. zwykły 238.2.1
Konkurs egzaminacyjny
Reg. O wzrastającym
stopniu trudności z
jokerem art.269
Reg. O wzrastającym
stopniu trudności z
jokerem art.269
Reg. Z wyborem trasy art. 271

15A

T 60

60

Tow. dwufazowy art.274.5.3

15B
16A

T60
T 80

60
80

Tow. dwufazowy art.274.5.3
Tow. dwufazowy art.274.5.3

16B
17A

T80
T95

80
95

Tow. dwufazowy art.274.5.3
Tow. dwufazowy art.274.5.3

17B
18
19

T95
L1
P1

95
105
115

Tow. dwufazowy art.274.5.3
Reg. zwykły 238.2.1
Reg. zwykły 238.2.1

20

N1

125

Reg. dwufazowy 274.5.3

21

C1

135

Reg. dwufazowy 274.5.6
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I miejsce puchar + 200zł, II miejsce 100zł,
III miejsce 50zł
I miejsce puchar + 300zł, II miejsce 200zł,
III miejsce 100zł
I miejsce puchar + 400zł, II miejsce 300zł,
III miejsce 200zł
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa, II nagroda
rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa, II nagroda
rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa
I miejsce puchar + nagroda rzeczowa, II nagroda
rzeczowa, III miejsce nagroda rzeczowa

I miejsce puchar + 200zł, II miejsce 100zł,
III miejsce 50zł
I miejsce puchar + 300zł, II miejsce 200zł,
III miejsce 100zł
I miejsce puchar + 400zł, II miejsce 300zł,
III miejsce 200zł

Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2018 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

Nagrody rzeczowe:
Flots: do 25% startujących w konkursie
Do dekoracji wyjeżdża pierwsze 6 par
Dodatkowe uwagi Organizatora:
Seria A dla startujących w TPM– Finał rundy (wyłącznie dla par, które wzięły udział w konkursie
kwalifikacyjnym w sobotę)
Seria B dla niestartujących w TPM
Zmiany na listach startowych – dopuszczalne za zgodą Sędziego Głównego
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może zmienić godziny rozpoczęcia konkursów na
wcześniejsze.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
Zgodnie z regulaminem TPM i MLJ

8. 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);
żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Zapisy przyjmowane są w przeddzień zawodów oraz na następny dzień w trakcie trwania zawodów
oraz do 15 min. po zakończeniu ostatniego konkursu w danym dniu.
Złożenie protestu wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 200 PLN, złożenie odwołania 300 PLN.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu.
Psy na terenie zawodów mogą poruszać się wyłącznie na smyczy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
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11. SPONSORZY I PARTNERZY

12. DODATKOWE INFORMACJE MZJ
• informacje o licencjach zawodników i koni http://www.mzj.krakow.pl/licencje/informacje/
•lista klubów zrzeszonych http://www.mzj.krakow.pl/o-nas/lista-klubow/
•kontakt mailowy malwzj@gmail.com

13. 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.
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