PROPOZYCJA
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU
EZ Ranch 11 sierpnia 2018 r.
1. ORGANIZATOR
EZ Ranch
Ul. Orzechowa 22
96-321 Rumianka
Osoba kontaktowa: Marzena Tamul – telefon 691 022 322, e-mail marzena.ezranch@gmail.com
2. BIURO ZAWODÓW
Dyrektor Zawodów, obsługa płatności: Ewelina Zoń - 503 834 654
Biuro zawodów:
– sprawy organizacyjne, rezerwacje noclegów i boksów: Marzena Tamul – 691 022 322
– dokumentacja, listy startowe, wyniki: Joanna Gębarowska – 662 120 882
Wyniki zawodów będą prezentowane na tablicy ogłoszeń oraz na platformie www.zawodykonne.com.
Obsługa medyczna: Adam M. Pietrzak – ratownictwo medyczne
3. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny: Beata Libera
Członkowie Komisji: Maria Pilichowska (Sędzia WMZJ), Justyna Milej
Komisarz: Elżbieta Wnuk-Pawlak
Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów III i II klasy
Lekarz weterynarii: Michał Kaczorowski
4. ZAPROSZENI
a. Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ lub WZJ (dotyczy zawodów regionalnych)
b. Zawodnicy niezrzeszeni.
c. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
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5. INFORMACJE O OŚRODKU
EZ Ranch założone przez wielokrotną mistrzynię Polski w dyscyplinie western Ewelinę Zoń znajduje się zaledwie 30
kilometrów od centrum Warszawy, dysponuje murowaną halą, dwiema ujeżdżalniami zewnętrznymi, krytym
lonżownikiem oraz karuzelą, myjką z ciepłą wodą, pomieszczeniami socjalnymi.
Inne świadczenia oferowane przez EZ Ranch na czas zawodów:
- Boksy dla koni w cenie 100 zł za dobę - opłata zawiera słomę, siano, wodę. Ścielenie boksu ściółką inną niż słoma oraz
żywienie specjalistyczne wymaga wcześniejszego poinformowania Ośrodka.
- Możliwość skorzystania z krytego lonżownika.
- Catering dla zawodników i osób funkcyjnych.
- Punkty gastronomiczne.
6. WARUNKI TECHNICZNE
Czworobok konkursowy zewnętrzny 20m x 60 m – podłoże piaskowe.
Hala z możliwością wygrodzenia czworobku o wymiarach 20m x 60m – podłoże piaskowe.
Rozprężalnia 60m x 70m – podłoże piaskowe.
7. SPRAWY ORGANIZACYJNE
a. Zawodnik może wystartować w więcej niż jednym konkursie.
b. Zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ, Regulaminem Ujeżdżenia PZJ, Regulaminem
Weterynaryjnym PZJ – dokumenty wymagane przez Organizatora są zgodne z w/w dokumentami.
c. Zawodnicy startujący w klasyfikacji towarzyskiej są zobowiązani do posiadania aktualnego zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w zawodach jeździeckich.
d. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
e. Korzystanie z placu konkursowego w przeddzień zawodów jest możliwe po uprzednim zapisie.
f. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wszelkie wypadki ludzi i koni powstałe w transporcie
i podczas zawodów. Zaleca się posiadanie polisy OC i NNW.
8. NOCLEGI
a. Pokoje na terenie Ośrodka – w cenie 60 zł i 80 zł za dobę w pokoju czteroosobowym – rezerwacji prosimy
dokonywać bezpośrednio u organizatora zawodów.
Noclegi w bliskiej okolicy Ośrodka:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Gościniec Kuklówka
Hotel Palatium
Hotel KOT
Wierzbowe Ranczo
Noclegi Dobra Nocka
Artis Loft Hotel
Miodowy Zakątek
Hotel Panorama
Willa Reglówka
Pokoje Zimna Woda
Dwór Many
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9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy kierować:
- od dnia 15-go lipca poprzez platformę Hubertus,
- przed tym terminem bezpośrednio na adres mailowy marzena.ezranch@gmail.com.
Warunkiem udziału w zawodach jest przesłanie zgłoszenia do dnia 8-go sierpnia 2018 r. i opłata wpisowego najpóźniej
w dniu zawodów przed godziną ich oficjalnego rozpoczęcia (zgłoszenia po terminie za dopłatą 50 zł).
Rezerwacja boksu – najpóźniej do dnia 6-go sierpnia.
Numer konta bankowego do wpłat:
Stowarzyszenie Orzechowa 22
ul. Orzechowa 22
96-321 Rumianka
Nr konta 28 1240 6348 1111 0010 6668 6902

Komplet dokumentów (licencje zawodnicze, paszport konia z aktualnymi szczepieniami) należy dostarczyć najpóźniej
na godzinę przed rozpoczęciem właściwego konkursu. Kary za brak dokumentów według stawek PZJ.

10. KOSZTY UDZIAŁU
Udział w konkursie (opłata za parę) – 100 zł.
Dwa starty w ciągu jednego dnia – 150 zł.
Boks ze ściółką z trocin – po wcześniejszym zgłoszeniu.
Podłączenie do prądu 100 zł za całe zawody.
11. SPRAWY WETERYNARYJNE
Wszystkie konie (startujące zarówno w konkursach towarzyskich, jak i regionalnych) muszą posiadać aktualne
szczepienia zgodne z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi – pod rygorem nie dopuszczenia do udziału
w zawodach. Szczepienia przeciwko grypie według schematu:
- pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień, drugie nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od
pierwszego szczepienia;
- kolejne szczepienia w odstępie 6-ciu miesięcy (dopuszczalny okres karencji 21 dni):
- szczepienia przypominające nie mogą odbywać się w okresie 7-u dni poprzedzających zawody.
Obowiązkowe dostarczenie paszportu konia najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu do Biura zawodów.
12. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody towarzyskie – program L2 oraz L3.
Zawody regionalne – program L2 oraz L3
- program P2 oraz P3
- program N5 oraz N6
- program C1 oraz C3
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Godzina rozpoczęcia zawodów może ulec zmianie w przypadku dużej ilości zgłoszeń – pełna rozpiska zostanie
ogłoszona 10-go sierpnia 2018 roku do godziny 16:00 i udostępniona zawodnikom na stronie internetowej
organizatora zawodów oraz drogą e-mail do wszystkich zgłoszonych zawodników.
W przypadku startów zawodników na kucach konkurs zostanie podzielony na serię kuców i dużych koni.
W przerwie zwodów zapraszamy na pokaz jazdy w stylu western w wykonaniu zawodników rangi ogólpolskiej
reprezentujących EZ Ranch.
13. NAGRODY
Łączna pula nagród w konkursach, wliczając nagrodę specjalną wyniesie nie mniej niż 2000 zł – w bonach, nagrodach
rzeczowych.
Konkurs

1-sze miejsce

2-gie miejsce

3-cie miejsce

L2 - towarzyski

100

50

25

L3 - towarzyski

100

50

25

L2 - regionalny

100

50

25

L3 - regionalny

100

50

25

P2 - regionalny

100

50

25

P3 - regionalny

100

50

25

N5 - regionalny

100

50

25

N6 - regionalny

100

50

25

C1 - regionalny

100

50

25

C3 - regionalny

100

50

25

Nagroda specjalna w konkursie stylu i elegancji: nagroda rzeczowa. Zwycięzcę wyłoni w drodze głosowania jury złożone
z przedstawiciela organizatora zawodów oraz fundatora nagrody.
W przypadku przeprowadzenia konkursów podzielonych na kategorie kucy i dużych koni dekoracja będzie wspólna,
natomiast klasyfikacja zostanie przeprowadzona rozdzielnie.
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz flot’s dla co najmniej 30 % koni biorących udział
w zawodach. Dekoracja nastąpi po zakończeniu każdego z konkursów.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Przez cały czas trwania zawodów będzie obecny lekarz medycyny ratunkowej oraz lekarz weterynarii.
Do dyspozycji zawodników: stanowiska do czyszczenia koni, myjki z ciepłą wodą, parking dla przyczep.
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15. 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.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni
do zwodów.
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów
oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
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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