PROPOZYCJE
ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY
OŚRODEK JEŹDZIECKI BABORÓWKO
01-02.05.2021 r.

1. Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko
2. Termin zawodów: 01-02.05.2021
3. Uczestnicy: kluby oraz zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ
4. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki Baborówko
Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 795 556 230, email: office@baborowko.pl , www.sj.baborowko.pl
5. Warunki techniczne:
• Parkur – ok. 7 000 m2 – podłoże kwarcowe z systemem podsiąkowym Equisystem
• Rozprężalnia – ok. 2 100 m2 - podłoże kwarcowe z systemem podsiąkowym
Equisystem
• Plac treningowy – ok. 5 000 m2 – podłoże trawiaste
6. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń: 26.04.2021
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com
O przyjęciu zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną przedpłatą. W pierwszej
kolejności przyjęte zostaną konie zgłoszone z boksem.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku przekroczenia
limitu zgłoszonych koni.
Zapisy do konkursów w pierwszym dniu zawodów należy zrobić razem ze zgłoszeniami do
zawodów. Zapisy do konkursów w drugim dniu zawodów będą przyjmowane wyłącznie przez
panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com maksymalnie do 30 min po zakończeniu
ostatniego konkursu pierwszego dnia zawodów.
Zgłaszający zobowiązany jest podać w uwagach informację, jeżeli kuc ma mieć zmienioną
odległość w szeregu
7. Osoby oficjalne:
• Sędzia główny: Katarzyna Szymańska
• Sędzia WZJ: Bartosz Mikołajczak
• Sędzia: Rafał Pisarek
• Komisarz: Marta Jaskuła
• Gospodarz toru: Bartosz Skrzypczyk

• Lekarz weterynarii: Marta Zmiertka
8. Program zawodów:
Sobota 01.05.2021
Początek konkursów regionalnych po zakończeniu konkursów towarzyskich
•

konkurs nr 6R – klasy L (100 cm) – dokładności (art. 238.1.1)

•

konkurs nr 7R – klasy P (110 cm) – dwufazowy (art.274.2.5)

•

konkurs nr 8R – klasy N (120 cm) – zwykły (art. 238.2.1)

•

konkurs nr 9R – klasy C (130 cm) – zwykły (art. 238.2.1)

Niedziela 02.05.2021
Początek konkursów regionalnych po zakończeniu konkursów towarzyskich
•

konkurs nr 15R – klasy L (100 cm) – dokładności (art. 238.1.1)

•

konkurs nr 16R – klasy P (110 cm) – zwykły (art. 238.2.1)

•

konkurs nr 17R – klasy N (120 cm) – dwufazowy (art.274.2.5)

•

konkurs nr 18R – klasy C (130 cm) – dwufazowy (art.274.2.5)

UWAGA: W przypadku przedłużenia obostrzeń związanych z COVID-19 do czasu
trwania zawodów, do programu zawodów regionalnych zostaną dodane konkursy,
które zaplanowane są jako konkursy towarzyskie (kuce 55 cm, kuce 70 cm, mini
LL 70 cm, LL do 90 cm) – informacja w propozycjach zawodów towarzyskich.
Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe będą
dostępne na www.zawodykonne.com
9. Nagrody:
Nr

Klasa

1.
2.
Sobota - 01.05.2021
flots
200 zł
100 zł
300 zł
200 zł
400 zł
300 zł

6R
7R
8R
9R

L
P
N
C

Nr

Klasa

15R
16R
17R

L
P
N

flots
200 zł
300 zł

100 zł
200 zł

50 zł
100 zł

18R

C

400 zł

300 zł

200 zł

1.
2.
Niedziela - 02.05.2021

Flots dla 25% koni startujących w konkursie

3.

50 zł
100 zł
200 zł
3.

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 100 koni) organizator zastrzega sobie prawo
zmniejszenia ww. nagród finansowych o 50%.
10. Opłaty:
• Opłata organizacyjna za 1 dzień startów dla jednego konia – 140 zł
• Opłata organizacyjna za boks – stajnia murowana nr 6 i 7 - 200 zł (za całe zawody)
• Opłata organizacyjna za boks – stajnia angielska nr 5 - 160 zł (za całe zawody)
Liczba boksów ograniczona. Boksy w stajni nr 6 i 7 będą przydzielane według kolejność
zgłoszeń potwierdzonych przedpłatą, chyba, że w zgłoszeniu będzie wskazana rezerwacja
boksów w stajni angielskiej nr 5. Ściółka w boksach – słoma, trociny za dopłatą 120 zł (za 2
baloty), wyłącznie po zgłoszeniu w panelu. Boksy będą przygotowane od piątku 30.04.2021 r.
od godz. 17.00.
W przypadku stwierdzenia skorzystania z boksu bez uprzedniego zgłoszenia Organizator
pobierze opłatę organizacyjną za boks w podwójnej wysokości
• Przyłącze do prądu – 150 zł za całe zawody (należy zaznaczyć w panelu zgłoszeń). W
przypadku stwierdzenia podłączenia się do prądu bez uprzedniego zgłoszenia
Organizator pobierze opłatę za przyłącze do prądu w podwójnej wysokości.
• Słoma – 15 zł/ kostka
• Siano – 20 zł/ kostka
• Trociny – 60 zł/ balot
Do dnia 26.04.2021r. należy dokonać przedpłaty w wysokości 100 zł za każdą z
par. W przypadku zgłoszeń z boksem przedpłata wynosi 260 zł.
Opłaty organizacyjne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:
Nazwa Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Adres Obiorcy: Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, ul. Parkowa 1, Baborówko,
Kod pocztowy Odbiorcy: 64-500 Szamotuły
Numer konta: 14 2030 0045 1110 0000 0209 7090
Tytuł: ZR/Imię zawodnika/Imię konia/NIP (jeżeli zamawiana jest faktura)
FAKTURA
Od dnia 01.01.2020 zgodnie z przepisami, sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi
VAT) fakturę do paragonu, tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy.
W związku z tym osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru
NIP w tytule przelewu oraz przesłanie danych do wystawienia faktury na adres email:
office@baborówko.pl. Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości
wystawienia faktury na firmę.
Wycofanie zgłoszenia jest możliwe jedynie przed upływem terminu zgłoszeń ostatecznych. W
takim przypadku wszystkie opłaty zostaną zwrócone. Po terminie zgłoszeń ostatecznych opłaty
nie podlegają zwrotowi. Zawodnik zgłoszony do zawodów, który nie weźmie w nich udziału,
niezależnie od przyczyn lub odwoła zgłoszenie po ostatecznym terminem zgłoszeń,
zobowiązany jest pokryć organizatorowi koszty w wysokości opłat organizacyjnych za start

oraz opłat organizacyjnych za boks, jeśli został zamówiony. Organizator zastrzega sobie prawo
do nie przyjęcia zgłoszenia zawodnika, który ma nieuregulowane należności względem
organizatora.

11. Noclegi:
Pałac Baborówko
tel. 600086276
www.baborowko.pl
palac@baborowko.pl
Hotel Maraton Szamotuły
tel. 61 29 219 61
www.hotelmaraton.com
recepcja@centrummaraton.com
12. Ważne informacje:
• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami rady ministrów
dotyczącymi obostrzeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Polskiego Związku
Jeździeckiego w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w
związku z COVID-19 obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów. Każdy uczestnik
zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych wytycznych. Brak
znajomości zapisów nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich treści.
• Sprawdzanie dokumentów odbędzie 30 min przed rozpoczęciem zawodów.
• Zmiany w zapisach do konkursu po zamknięciu listy startowej tylko za zgodą sędziego
głównego (opłata – 20 zł). Nie dotyczy skreśleń z listy.
• Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości
200 zł
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zachorowania zawodników,
członków ekip oraz koni, wypadki, pożary oraz inne szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu.
• Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Baborówko psy mogą być prowadzane wyłącznie na
smyczy. Każdy właściciel psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu.
• Koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować można
wyłącznie w miejscach przeznaczonych na parking.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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 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 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.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 22.04.2021 – Ryszard Szymoniak

