UJEŻDŻENIE

PROPOZYCJE
Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu i czworobki otwarte na
Zamku Kliczków 03.05.2021 r.
Parajeździecki Pierwszy Krok
ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU
Kategoria: Seniorzy x Młodzi Jeźdźcy x Juniorzy x Dzieci x Juniorzy młodsi x Młodzicy x
I. INFORMACJE OGÓLNE
MIEJSCE:

ZAMEK KLICZKÓW, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

DATA:

03.05.2021 r. poniedziałek

OTWARTE:

TAK

ORGANIZATOR: Klub Jeździecki „NA KOŃ” w Łagowie i Stowarzyszenie Klub Jeździecki Brawura
ADRES:

Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

TELEFON:

tel. +48 603 499 848

EMAIL:

asanek10@wp.pl

STRONA WWW: nakonwlagowie.eu
II. KOMITET ORGANIZACYJNY
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Anna Krzesiewicz

DYREKTOR ZAWODÓW: Anna Krzesiewicz

tel. +48 603 499 848

BIURO ZAWODÓW:

tel. +48 603 499 848

Anna Krzesiewicz

Biuro zawodów czynne od godz. 8:00. Zawody rozpoczynają się o godzinie 9:00.
SZEF STAJNI:

Rafał Bodzianny

tel. +48 796 658 988
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III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów
Funkcja
Sędzia główny
Delegat PZJ
Sędzia
Sędzia
Delegat techniczny
Klasyfikator
Szef komisarzy
Komisarz
Delegat weterynaryjny
Lekarz weterynarii
zawodów
Asystent lekarza
weterynarii
Obsługa medyczna

Imię i nazwisko
Krzysztof Ksztoń
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Małgorzta Kram
Marek Ruda
nd
nd
nd
Dominika Jurkiewicz
nd
Andrzej Potaczek

Klasa/licencja
A2
.
A2
A1
.
.
.
A2
.
.

Kontakt
781 560 787
email, telefon
605 441 174
506 932540
email, telefon
email, telefon
email, telefon
501 862 016
email, telefon
697 092 543

Dorota Miłowska

.

796 292 338

RESCUE – ED W&W

.

609 212 511
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IV. WARUNKI TECHNICZNE
- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):

20x60, 20x40, trawa

Treningowy wjazd na czworobok konkursowy możliwy będzie od godz. 8:15 do 8:50 i na piętnaście
minut przed rozpoczęciem każdego konkursu.
- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):

20x40 trawa

- Place treningowe (wymiary i podłoże):

ujeżdżalnia na Folwarku Książęcym

- Plac do lonżowania:

ujeżdżalnia na Folwarku Książęcym

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):

3x3 – 10 sztuk

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk):

NIE

- Parking dla koniowozów:

TAK

- Parking dla publiczności:

zawody bez publiczności

- Catering na miejscu zawodów:

TAK

- Toalety na miejscu zawodów:

TAK

- Prysznice na miejscu zawodów:

TAK

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:

TAK http://www.kliczkow.com.pl/ tel. +48 75 734 0 700

V. PROGRAM ZAWODÓW
Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie
23:00.

Otwarcie stajni
Przegląd koni
Re-inspekcja
Odprawa techniczna
Deklaracje startów
Losowanie kolejności
startów
Sprawdzanie muzyki
do programów
dowolnych

Dzień
Wg. potrzeb
zawodników
nd
nd
nd
Przy zgłoszeniu
Komputerowo

Data
Data

Godzina
Godzina

Data
Data
Data
Data
Data

Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina

nd

Data

Godzina
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Poniedziałek, 03.05.2021 r.
Numer konkursu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ranga konkursu
Czworoboki otwarte
1 ZT*
Czworoboki otwarte
2 ZT*
Czworoboki otwarte
3 ZT
Czworoboki otwarte
4 ZT
Czworoboki otwarte
5 ZT
Czworoboki otwarte
6 ZT
1 ZR
2 ZR
3 ZR
4 ZR
5 ZR
6 ZR
7 ZR

Konkurs
Parajeździecki Pierwszy Krok * - 20x40
Debiuty * - 20x40
Próbny egzamin BOJ * - 20x40
Próbny egzamin SOJ * - 20x40
L-1 - 20x60
P-1 - 20x60
L-2 - 20x60
L-3 - 20x60
P-1
P-2
N-4
N-6
C-1 Konkurs o nagrody Zamku Kliczków

*program konkursu w załączeniu
- Próbny egzamin BOJ i Próbny egzamin SOJ:
https://pzj.pl/sport/szkolenia/odznaki-jezdzieckie/
UWAGA – w konkursach 1 - 6 kolejność figur może być czytana zawodnikowi przez trenera.

Obowiązują wersje programów dostępne na www.pzj.pl → sport konkurencje jeździeckie →
ujeżdżenie → dokumenty do pobrania → programy

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Obsługa komputerowa zawodów:

Włodzimierz Gajda tel. +48 601 445 855

Termin zgłoszeń :

01.05.2021 r.

Forma zgłoszeń :

https://zawodykonne.com/zawody/wgajda/176

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.zawodykonne.com - ZRiT-A Kliczków do
dnia 01.05.2021 r. do godziny 18.00. Po godzinie 18:00 na panelu będą widoczne listy startowe.
Zgłoszenia odbywać się będą online JEDYNIE poprzez panel zawodykonne.com. Żadna inna forma
zgłoszeń nie będzie ważna. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, należy anulować
zgłoszenie na panelu www.zawodykonne.com najpóźniej do dnia 02.05.2021 r. W przypadku braku
zgłoszenia rezygnacji w wyżej wymienionym terminie, na zawodniku spoczywać będzie obowiązek
zapłacenia opłaty wpisowej i za boks do 3 dni od rozegrania zawodów na konto Organizatora (KJ „NA
KOŃ”).
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VII. OPŁATY
Wpisowe:

0 zł

Startowe:
Czworoboki otwarte :
Czworoboki otwarte :
Czworoboki otwarte :
Konkursy regionalne :

Boks:

1 T, 2 T
3 T, 4 T
5 T, 6 T
1 R, 2 R, 3 R, 4 R, 5 R, 6 R, 7 R, 8 R

ilość ograniczona

60zł / 15 EUR
70zł / 18 EUR
80zł / 20 EUR
80zł / 20 EUR

70 zł za dobę – rezerwacja Rafał Bodzianny tel. +48 796 658 988

Podłączenie do prądu:

50,00 zł

Siano:
Woda dla koni i myjka:

10 zł / 2 euro za kostkę
Folwark Książęcy – bezpłatnie

Możliwe 2 starty konia dziennie.
Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata 20 zł / 4 euro (dotyczy
np. przepisania pary do konkursu innego niż zgłoszony lub zmiany kolejności startu, nie dotyczy
dopisania nowego startu).

VIII. NAGRODY
Gwarantowana minimalna pula nagród finansowych:

960 zł

Floo (min. dla najlepszych 25 % koni w każdym konkursie)
Podział nagród na poszczególne miejsca w konkursie (dla min. 25% startujących):
Numer
konkursu

Ranga
konkursu

1

1 ZT*

2
3
4
5
6
7
8

2 ZT*
3 ZT
4 ZT
5 ZT
6 ZT
1 ZR
2 ZR

Parajeździecki
Pierwszy Krok
Debiuty
Próbny egzamin BOJ
Próbny egzamin SOJ
L-1
P-1
L-2
L-3

9

3 ZR

P-1

10

4 ZR

P-2

11

5 ZR

N-4

12

6 ZR

N-6

7 ZR

C-1 Konkurs
o nagrody
Zamku Kliczków

13

Nagrody
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy
pierwsze miejsca: I = 50 zł; II = 40 zł; III = 30 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy
pierwsze miejsca: I = 50 zł; II = 40 zł; III = 30 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy
pierwsze miejsca: I = 80 zł; II = 70 zł; III = 60 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy
pierwsze miejsca: I = 80 zł; II = 70 zł; III = 60 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy
pierwsze miejsca:
I = 110 zł i Masaż klasyczny 60 min w zamkowym Thalgo SPA

UJEŻDŻENIE

wraz
z całodziennym dostępem do strefy Wellness (basen, sauna,
jacuzzi, siłownia);
II = 100 zł i masaż klasyczny 60 min w zamkowym Thalgo SPA;
III = 90 zł i masaż klasyczny 30 min w zamkowym Thalgo SPA
✓ UWAGA – nagroda specjalna – TRENING U PANI DARII KOBIERNIK - wartość 250
zł, na własnym koniu – nagroda zostanie rozlosowana wśród zawodników,
którzy zajmą 1 i 2 miejsce w konkursach N-4, N-6 i C-1.
✓ Dodatkowo za I miejsce w konkursach 1 – 12 nagroda od Zamku Kliczków –
Podpłomyk z Manufaktury Pizzy & Podpłomyka na Folwarku Książęcym.
✓ Nagrody rzeczowe: poduszki w kształcie koni, breloczki, pokrowce na strzemiona,
smaczki, podkolanówki jeździeckie, kubki z nadrukiem końskim, torby na szczotki,
słodkości i inne.
✓ Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród lub
w przypadku małej frekwencji lub miejsc ex aequo.
✓ Nagrody finansowe będą wypłacane w przypadku stawienia się do konkursu
minimum 5 par.
✓ Konkurs nr 13 – C-1 rozegrany będzie w przypadku zgłoszenia się minimum 5 par.
✓ W przypadku nieodbycia się konkursu nr 13, konkurs nr 12 będzie Konkursem
o nagrody Zamku Kliczków.

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE
L.P.
1
2
3

Funkcja
Powiatowy lekarz wet.
Delegat weterynaryjny
Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko
Lek. wet. Joana Ligór-Tkacz
nd
Andrzej Potaczek

Telefon
75 730 10 86
nd
697 092 543

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.
X. SPRAWY ORGANIZACYJNE
✓
✓
✓

Członkowie KJ „NA KOŃ” oraz członkowie Stowarzyszenia KJ Brawura z zapłaconą składką
członkowską za 2021 rok są zwolnieni z opłaty startowej w jednym starcie podczas całego dnia
zawodów.
Biuro zawodów czynne od godz. 8:00. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00.

Na miejscu istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla jeźdźca i konia
w kwocie 30 zł każda.
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✓

Organizator udostępnia zawodnikom boksy na terenie zawodów, ilość ograniczona. Żłoby
i wiadra do pojenia należy mieć własne.

✓

Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do biura
zawodów przed rozpoczęciem konkursu.
✓
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania weterynaryjne
koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startów.
✓
Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodnika przypiętych w widocznym
miejscu.
✓
Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach (w biurze zawodów będą dostępne gotowe druki).
✓
W czworobokach otwartych OBOWIĄZUJĄ badania lekarskie zawodników:
1. Orzeczenie lekarskie bez względu na wiek zawodnika może wydać:
• wszystkim zawodnikom lekarz specjalista medycyny sportowej;
• zawodnikom niepełnosprawnym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
2. Zawodnikom do ukończenia 23. roku życia, orzeczenie może wydać:
• lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
medycyny sportowej;
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Badania lekarskie zawodników ważne są do 12. miesięcy. Do ukończenia 16. roku
życia, badania mogą być ważne do 6. miesięcy, jeżeli wymaga tego stan zdrowia
zawodnika lub specyfika współzawodnictwa sportowego.
✓
Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie
prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask).
✓
Na terenie centrum hotelowego i zawodów psy muszą poruszać się na smyczy. Za
wszystkie szkody oraz zakłócenia w przebiegu zawodów wyrządzone przez czworonogi
odpowiada ich właściciel/opiekun. Za niedostosowanie się będą nakładane kary finansowe w
wysokości min. 200 zł.
✓
Zaleca się wykupienie we własnym zakresie polisy OC dla właściciela konia.
✓
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas
zawodów.
✓
Przyczepy i koniowozy prosimy parkować wyłącznie na miejscu wyznaczonym – parking
przy stajni na Folwarku Książęcym.
✓
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów, a w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów lub ograniczenia puli
nagród finansowych. Zawody rozgrywane w 1 kategorii OPEN.
✓
W przypadku niemożności rozegrania zawodów towarzyskich, rozegrane zostaną
czworoboki treningowe.
✓
Organizator zastrzega sobie prawo do innych zmian.
Zawody będą rozegrane bez udziału publiczności.
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych
w czasie transportu i trwania zawodów.
Koszt leków i środków podanych koniowi przez lekarza leczącego zawodów w całości ponosi
właściciel konia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

XII. INFORMACJA RODO
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•
•
•

teren zawodów jest monitorowany oraz wykonywana jest dokumentacja filmowa i zdjęciowa
jeśli któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie,
filmowanie lub fotografowanie swojej osoby lub najbliższych niezwłocznie prosi się
o natychmiastowe opuszczenie terenu zawodów
udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach
eksploatacji (np. internet, portale społecznościowe, prasa, telewizja itp.) i w określonych
celach.

Podstawa prawna:
•

•

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
r. poz. 650).

XIII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu pracuje restauracja na Zamku Kliczków oraz na
Folwarku Książęcym. Dodatkowo na terenie rozgrywania zawodów dostępne będzie stoisko grillowe.
Możliwe miejsca zakwaterowania:
Nazwa

Adres

Kontakt

Adres e-mail i www

Lokalizacja

http://www.kliczkow.com.pl/

Na miejscu

Zamek Kliczków

Kliczków 8
59-724
Osiecznica

tel. +48 75 734 0
700

Folwark
Książęcy

Kliczków 15-21D
59-724
Osiecznica

tel. + 48 75 734 0
700

http://www.kliczkow.com.pl/folwark/ Na miejscu

XIV. WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 oraz EHV-1
Organizator zawodów ze względy na zagrożenie EHV 1 przygotuje teren zawodów dostosowując go
do możliwości stosowania zasad bioasekuracji koni, m.in. zasady przyjęcia koni, boksy izolacyjne.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZJ (https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/04/Czasowe-wymogiweterynaryjne-dla-Organizatorow-Zawodow-Jezdzieckich.pdf).
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych
i regulaminów COVID-19.
Za nieprzestrzeganie zapisów Wytycznych w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich
w Polsce w związku z COVID-19 zgodnie z Art. 47 pkt 1.2. i 5.2.3. Przepisów Ogólnych Uczestnik
zawodów może być ukarany czerwoną kartką i jednocześnie sprawa będzie skierowana do Rzecznika
dyscyplinarnego PZJ (https://pzj.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zawody-Covid-08.10.pdf).
Szanowni Państwo, ze względu na panujący stan pandemii oraz w trosce o dbałość,
bezpieczeństwo i zdrowie naszej załogi oraz innych gości i odwiedzających, prosimy aby
wszystkie osoby wykazujące symptomy przeziębienia lub grypy wstrzymali się od przyjazdu do
Zamku Kliczków i Folwarku Książęcego. Dyrekcja Zamku Kliczków zastrzega sobie prawo do
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odmówienia świadczenia wszelkich usług (Hotel, Thalgo SPA, restauracja, kawiarnia, Stajnia
Książęca i inne usługi towarzyszące) osobom, które będą przejawiać symptomy przeziębienia
lub grypy, takie jak kaszel, katar bądź podwyższona temperatura ciała, dotyczy to zarówno
osób dorosłych jak i dzieci. Prosimy o uszanowanie powyższego. Bądźmy bezpieczni razem.

XV. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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. Udział w zawodach nie może 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.

Propozycje zatwierdzone w dniu:

Data

Osoba zatwierdzająca:

Imię i nazwisko pracownika PZJ

