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PROPOZYCJE

ZAWODY REGIONALNE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
BOGUSŁAWICE
24-26.06.2022 r.

2. Termin zawodów:

Stowarzyszenie Jeździeckie „Napoleońska Zagroda”
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o.
24-26.06.2022

3. Miejsce zawodów:

Stado Ogierów w Bogusławicach

1. Organizator:

Plac konkursowy podłoże kwarcowe 50 x 80
Rozprężania podłoże kwarcowe 30 x 60
Uczestnicy:

Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i OZJ

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą panelu:
https://zawodykonne.com do dnia 21.06.2022 do godz. 15:00. – zgłoszenia z
rezerwacją boksu oraz do dnia 22.06.2022 do godz. 20:00 zgłoszenia bez
rezerwacji boksu

6. Osoby oficjalne:
Sędzia główny:
Sędzia OZJ :
Sędzia:
Sędzia stylu:
Komisarz:
Gospodarz toru:
Asystent gospodarza toru:
Biuro zawodów:
Dyrektor zawodów:
Lekarz zawodów:
Lekarz weterynarii:
Stajnie:

Dorota Marchwicka
Barbara Kaźmierczak
Zofia Jurczyńska – Kret
Dorota Marchwicka
Anna Bojarczuk, Ada Przybylska
Grzegorz Wojtaczka
Maciej Głuszek
Wojciech Helak tel. 605 444 453
Jacek Ostrowski
karetka + obsługa medyczna
Jacek Kwiatkowski tel. 602 639 894
Łukasz Rytych tel. 695 928 065

Rozliczenia i płatności za zawody:

Aneta Królikowska tel. 695 941 762

Program zawodów:
24.06.2022 (piątek)
Konkurs nr 1R "LL"

80 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 2R " L"

100 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 3R " P"

110 cm zwykły Art. 238.2.1

Konkurs nr 4R " N"

120 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 5R " C"

130 cm zwykły Art. 238.2.1

25.06.2022 (sobota)
Konkurs nr 6R "LL"

80 cm dwufazowy specjalny 274.2.5

Konkurs nr 7R "L"

100 cm dwufazowy specjalny 274.2.5

Konkurs nr 8R " P"

110 cm dwufazowy specjalny 274.2.5

Konkurs nr 9R " N"

120 cm dwufazowy specjalny 274.2.5

Konkurs nr 10R " C"

130 cm dwufazowy specjalny 274.2.5

26.06.2022 (niedziela)
Konkurs nr 11 R "LL"

80 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 12 R "L"

100 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 13 R " P"

110 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 14 R " N"

120 cm zwykły Art.. 238.2.1

Konkurs nr 15 R " C"

130 cm zwykły Art.. 238.2.1

Godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane na stronie zawodykonne.com po zapoznaniu
się z ilością zgłoszeń po terminie zgłoszeń ostatecznych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

Konkursy klasy C zostaną rozegrane przy zgłoszonych minimum 5 koniach.
Z uwagi na ZO DiM liczba zgłoszeń jest ograniczona.
7. Sprawy organizacyjne:
Sprawdzanie dokumentów: 24.06.2022 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
Dokumentacja koni i jeźdźców zgodnie z przepisami PZJ.
W trzecim dniu zawodów koń ma prawo startu 1 raz.
Niepełnoletni uczestnicy powinni przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na start w konkursach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów i w przypadku dużej ilości
zgłoszeń ograniczenia liczy koni.
Uwagi dotyczące rozmieszczenia koni w boksach przyjmujemy tylko przez panel zgłoszeń
www.zawodykonne.com zakładka UWAGI do dnia zgłoszeń ostatecznych.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi regulaminami i przepisami PZJ oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograni- czeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnicy za- wodów są
zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz ich
bezwzględnym przestrzeganiem.
8.Opłaty:
Opłata wpisowa z boksem: 600 zł za całe zawody od konia
Opłata wpisowa bez boksu: 400 zł za cale zawody od konia
Opłata za 1 start dla koni startujących równolegle w ZO - 40 zł
Podłączenie do prądu:
Brak dokumentów:

250 zł (całe zawody)
wg stawek PZJ

Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: wg stawek PZJ
Kara za pozostawienie psa bez smyczy: 200 PLN
Dla koni zgłoszonych po terminie: dodatkowa opłata 50zł.od konia
Zmiany na listach startowych:

50 zł.

Trociny- balot : 70zł
Siano: 20 zł./kostka
Słoma: 15 zł/kostka
Pierwsza ściółka słoma. W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie dopłata 140 zł za 2
ba loty.
Nagrody:
KONKURS

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

LL I L

rzeczowe

rzeczowe

rzeczowe

P

250 PLN

150 PLN

100 PLN

N

300 PLN

200 PLN

150 PLN

C

350 PLN

250 PLN

200 PLN

Boksy :
Za boks od konia 350 zł za całe zawody.

Otwarcie stajni: 23.06.2022 r. godz. 10:00
Zamknięcie stajni: 26.06.2022 r. godz. 22:00
Uczestnicy zawodów wraz ze zgłoszeniem zobowiązani są dokonać na rzecz organizatora
wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach. Osoby, które wycofają konia
przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymają od organizatora zwrot dokonanych wpłat
w pełnej wysokości. Osoby, które dokonają wycofania konia po terminie zgłoszeń
ostatecznych lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot 50% wszystkich kosztów
wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat dopingowych, jeśli były pobrane.

Rezygnacje z boksu należy dokonać na panelu zawodykonne.com lub po jego zamknięciu
przesyłać na adres email: biuro1@stadoboguslawice.com.pl
Organizator nie gwarantuje boksu, w przypadku nie dokonania wpłaty na konto w
określonym w propozycjach terminie.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do
22.06.2022 r. na dane:
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Napoleonów 6/7, 97-360 Kamieńsk
nr 20 1160 2202 0000 0003 7794 7364 Bank Millennium S.A.
Tytuł przelewu: ZR-B 24-26.06.2022, Imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia, opcjonalnie NIP
( czytaj poniżej)
W przypadku nie dokonania stosownej wpłaty w wymaganym terminie organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania
z boksu.
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, proszone są o
dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji na adres email: biuro1@stadoboguslawice.com.pl
do dnia zgłoszeń ostatecznych. Na email zwrotny zostanie wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu bez numeru
NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę.

Termin zgłoszeń na zawody: 21.06.2022 do godz. 15:00. – zgłoszenia z rezerwacją boksu oraz do dnia
22.06.2022 do godz. 20:00 zgłoszenia bez rezerwacji boksu

Organizator zapewnia flots dla wszystkich startujących
Nagrody rzeczowe i puchary/statuetki dla zwycięzców.
Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami, jeśli pozwolą na to
obowiązujące na czas rozgrywania zawodów przepisy Covid -19.
Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu.
Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i
odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników we własnym zakresie.
Noclegi
▪

STADO OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH POKOJE GOŚCINNE
695 923 251
e-mail:marketingSO@stadoboguslawice.com.pl
(ilość miejsc ograniczona)
1. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
I szczepienie : w dniu rozpoczęcia szczepień
II szczepienie : nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od I 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.

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.
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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.
5) PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzono w OZJ w Łodzi w dniu 20.06.2022 r.

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

I.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH

Miejsce:
Data:

Bogusławice
od: 2022-06-24

do: 2022-06-26

☐

Halowe:

☒

Otwarte:

RANGA ZAWODÓW:

KATEGORIA WIEKOWA:

Mistrzostwa Polski

☐

S

☐

Halowy Puchar Polski

☐

MJ

☒

CSN
ZO - 1*

☐
☐

J
JM

☒
☒

ZO - 2*

☐

Mł

☒

ZO - 3*
ZO DiM

☐
☒

II.

OGÓLNE WARUNKI

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ:
1.
Przepisy Ogólne PZJ
wyd. 2021
2.

Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody

wyd. 2022

3.

Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni

wyd. 2021

4.
Przepisy o Osobach Oficjalnych
wyd. 2020
5.
Regulamin krajowych zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży
wyd. 2022
6. Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w skokach przez przeszkody
wyd. 2022
7. Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce 28.03.2022 lub aktualnie
w związku z COVID-19
obowiązujące

Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: 2 0 2 2 - 0 6 - 0 7
Komisja Sportu DiM:

Biuro PZJ:

Marta Stołowska-Lubońska

Konrad Rychlik

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu:

PZJ

rew. 1

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 2

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 3

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego
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PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORGANIZATOR

Nazwa:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Szef stajni:
Obsługa medyczna:

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
97-360 Kamieńsk, Napoleonów 6/7
44 616 46 05
biuro1@stadoboguslawice.com.pl
www.stadoboguslawice.com.pl
Jacek Ostrowski 44 616 46 05 stado@stadoboguslawice.com.pl
Wojciech Helak tel. 605 444 453
Łukasz Rytych tel. 695 928 065
Ratownicy medyczni oraz karetka (AMICUS-MED. R.W. Szymańscy
Spółka Jawna)

10. Inne informacje o organizatorze:

PZJ
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PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

IV.

OSOBY OFICJALNE
Funkcja:

1.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:

Imię i
Nazwisko:
Barbara Kaźmierczak

2.

Sędzia PZJ:

Dorota Marchwicka

B1

697279371

3.

Członek Komisji Sędziowskiej:

Zofia Jurczyńska -Kret

P

4.

Sędzia stylu jeźdźca:

Dorota Marchwicka

kwalifikator

607799478
697279371

zofke@wp.pl
dorota_marchwicka@amorki.pl

5.

Gospodarz Toru:

Grzegorz Wojtaczka

LGT I

500179151

grzegorzwojtaczka22@gmail.com

6.

Asystent Gospodarza Toru:

Maciej Głuszek

LGT

661239525

maciej.gluszek.1@gmail.com

7.

Szef komisarzy:

Anna Bojarczuk

K1/B1

503073730

ania.bojarczuk@outlook.com

8.

Komisarz

Ada Przybylska

K1/B2

603877085

adus.przybylska@gmail.com

10.

Lekarz weterynarii zawodów:

Jacek Kwiatkowski

jacek-vet@tlen.pl

11.

Kowal:

Jarosław Gielec

602639894
607993371

12.

Spiker:

PZJ

Licencja:

tel.:

Adres e-mai:

B1

506198165

ozj@ozj.pl
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V.

WARUNKI TECHNICZNE

1.
2.

Arena konkursowa:
Rozprężalnia:

50m x 80m, kwarcowe
30m x 60m, kwarcowe

3.

Otwarcie stajni:

2022-06-23, 10.00

4.

Zamknięcie stajni:
Zebranie techniczne /
kontrola dokumentów:

2022-06-26, 22:00
2022-06-24, godzinę przed rozpoczęciem konkursów prosimy o dostarczenie
paszportów do biura zawodów.
paszportów koni
Gala Włodzimierz Uchwat

5.
6.
7.

Kłódki bezpiecznikowe:
System pomiaru czasu:

8.

Pozostałe informacje:
Udostępnienie areny głównej: 2022-06-23 do godz. 18:00
Udostepnienie rozprężali: 2022-06-23 do godz. 20:00

VI.

SLANDI

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

1.
2.

Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych:

Panel zgłoszeniowy na platformie zawodykonne.com
2022-06-17

3.

Termin zgłoszeń ostatecznych:

2022-06-17

4.

Maksymalna Ilość koni:

200

5.

Kryteria przyjmowania zgłoszeń:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ: U/3325/10/E/2021 z dnia 12.11.
2021r.
Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych wraz ze zgłoszeniem dokonują na
rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów. Osoby, które
wycofają konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymują od organizatora zwrot dokonanych wpłat
w pełnej wysokości. Osoby, które wycofają konia po terminie zgłoszeń ostatecznych lub nie stawią się na
zawody otrzymają zwrot 50 % wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat
dopingowych, jeżeli były pobrane. Jeżeli na miejsce wycofanego konia po terminie zgłoszeń ostatecznych
osoba zgłaszająca zgłosi innego konia, organizator zawodów ma obowiązek przyjęcia go na zawody bez
żadnych dodatkowych opłat.
Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com
Zgłoszenie musi zawierać numer licencji zawodnika i konia oraz numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenie
musi zawierać aktualne dane dotyczące grupy zawodnika i konia. Kuce i małe konie muszą posiadać
certyfikat wzrostu.
O PRZYDZIALE STAJNI DECYDUJE ORGANIZATOR.
Zapisy do konkursów piątkowych są dokonywane przy zgłoszeniu na www.zawodykonne.com. Zapisy na
sobotę i niedzielę można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia poprzedniego na
portalu zawodykonne.

PZJ
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VII.

WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE

1. Opłaty:
Rodzaj opłaty:

Koszt (PLN):

Wpisowe z opłatą antydopingową i z boksem

600 zł

Wpisowe z opłatą antydopingową i bez boksu

365 zł

Wpisowe z boksem konkurs zabawowy

400 zł

Wpisowe bez boksu konkurs zabawowy

200 zł

Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy przyjazd/późniejszy
wyjazd-chęć pozostania należy zgłosić na panelu zawodykonne.com)
Podłączenie samochodu do prądu ((należy zgłosić na panelu zawodykonne.com

100 zł
250 zł

Siano kostka

20 zł

Słoma kostka

15 zł

Trociny kostka

70 zł

Opłata dodatkowa za trociny (jeżeli trociny mają być w boksach prosimy

140 zł

zaznaczyć w zgłoszeniu)
W boksach ściółka standard słoma

Przy wyborze trocin
dopłata 140 zł za 2 baloty
przy pierwszym ścieleniu

2. Sposób i warunki płatności:

Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z Uchwałą nr U/3325/10/E/2021 z dnia 12.11. 2021r.
"Zarząd PZJ zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych wraz ze zgłoszeniem dokonują na
rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów. Osoby, które
wycofają konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych otrzymują od organizatora zwrot dokonanych wpłat
w pełnej wysokości. Osoby, które wycofają konia po terminie zgłoszeń ostatecznych lub nie stawią się na
zawody otrzymają zwrot 50 % wszystkich kosztów wymienionych w propozycjach zawodów oraz opłat
dopingowych, jeżeli były pobrane. Jeżeli na miejsce wycofanego konia po terminie zgłoszeń ostatecznych
osoba zgłaszająca zgłosi innego konia, organizator zawodów ma obowiązek przyjęcia go na zawody bez
żadnych dodatkowych opłat"
W przypadku zwrotów całości lub części wpłat bardzo prosimy o przesyłanie danych do zwrotu wraz z nr
konta na adres biuro1@stadoboguslawice.com.pl.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do 17.06.2022 r.
Tytuł przelewu: ZODIM 24-26.06.2022 2022, Imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia, opcjonalnie
NIP
PZJ
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( czytaj poniżej)
W przypadku nie dokonania stosownej wpłaty w wymaganym terminie organizator nie gwarantuje
możliwości skorzystania z boksu.
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, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji na
adres email: biuro1@stadoboguslawice.com.pl do dnia zgłoszeń ostatecznych. Na email zwrotny zostanie
wystawiona faktura. Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości wystawienia
faktury na firmę.
Organizator przyjmie ograniczoną liczbę koni. Decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowo dokonaną opłatą,
zgodnie z uchwałą PZJ.
W zgłoszeniu proszę o informację o chęci korzystania z przyłącza prądu.
Dane do przelewu:
Konto bankowe organizatora:
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
97-360 Kamieńsk, Napoleonów 6/7
Millenium Bank S.A. 20 1160 2202 0000 0003 7794 7364
Rezygnacji ze startów należy dokonywać wyłącznie pisemnie -za pomocą panelu zgłoszeniowego lub po
zamknięciu panelu na adres email: biuro1@stadoboguslawice.com.pl.
Lista przyjętych na zawody koni będzie dostępna na stronie internetowej www.stadoboguslawice.com.pl
oraz www.zawodykonne.com.

PZJ
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3. Dodatkowe informacje organizatora:
3.1. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wysokości określonej w przepisach PZJ.
3.2. W niedzielę każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz.
3.3. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego.
3.4. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE ZAWODÓW.
3.5. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe z udziałem koni, pozostałe wypadki, kradzieże i inne
zdarzenia, mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. Za wyrządzone szkody odpowiada
finansowo zawodnik lub właściciel konia.
3.6 Wymagana jest dokumentacja dla koni, aktualne badania i szczepienia ochronne.
3.7 Zapisy do konkursów piątkowych są dokonywane przy zgłoszeniu na www.zawodykonne.com. Zapisy
na sobotę i niedzielę można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia
poprzedniego na portalu zawodykonne.
3.8 Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska
Zagroda na terenie Stada Ogierów w Bogusławicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Udział w ww. zawodach jest również oświadczeniem, że wyrażacie zgodę na nieodpłatne,
wielokrotne rozpowszechnianie nagrania swojego wizerunku/wizerunku waszego dziecka* na stronach
www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji
informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub
ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczacie, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają
moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. Zrzekacie się
niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem
Stowarzyszenia Jeździeckiego Napoleońska Zagroda i Stada Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o. z tytułu
wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.
3.9.Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego
głównego.
3.10 Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. Za nie prowadzenie psa na smyczy
grozikara 300zł. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za szkody
wyrządzone przez zwierzę.
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VIII. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY
1. Program zawodów:
Konkurs nr:

Klasa konkursu,

Rodzaj konkursu,

Nazwa konkursu, runda:

wysokość:

Art.:

I

II

III

Dzień 1: Piątek, 2022-06-24, godz. 8.00 Nagrody:, nagrody finansowe, nagrody rzeczowe lub upominki min. równowartości kwoty podanej w tabeli
Konkurs nr: Z1
Zabawowy
Konkurs nr: 1
Kuce
Konkurs nr: 2
Kuce
Konkurs nr: 3
Kuce
Konkurs nr: 4
Kuce
Konkurs nr: 5
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 6
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 7
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 8
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 9
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 10
Duże Konie
Konkurs nr: 11
Duże Konie
PZJ

50

Reg. DiM

-

50

Dokładności
art. 238.1.1

-

60

Dokładności
art. 238.1.1

-

70

Dokładności
art. 238.1.1

-

80
90
L
100
P
110
N
120
C
130
LL
90
L
100

Zwykły
art. 238.2.1
Zwykły
art. 238.2.1
Zwykły
art. 238.2.1
Zwykły
art. 238.2.1
Zwykły
art. 238.2.1
Zwykły
art. 238.2.1

I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-
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Konkurs nr: 12
Duże Konie
Konkurs nr: 13
Duże Konie
Konkurs nr: 14
Duże Konie

P
110
N
120
C
130

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-

Dzień 2: Sobota, 2022-06-25 Nagrody:, nagrody finansowe, nagrody rzeczowe lub upominki min. równowartości kwoty podanej w tabeli
Konkurs nr: 15
Duże Konie
Konkurs nr: 16
Duże Konie
Konkurs nr: 17
Duże Konie
Konkurs nr: 18
Duże Konie
Konkurs nr: 19
Duże Konie
Konkurs nr: Z2
Zabawowy
Konkurs nr: 20
Kuce
Konkurs nr: 21
Kuce
Konkurs nr: 22
Kuce
Konkurs nr: 23
Kuce
Konkurs nr: 24
Kuce i Małe Konie
PZJ

LL
90
L
100
P
110
N
120
C
130

Dokładności
Art. 238.1.1
Dokładności
art. 238.1.1

300 zł do podziału na zawodników z przejazdem „0”

Zwykły
art. 238.2.1

I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł

Zwykły
art. 238.2.1

I – 250 zł, II – 150 zł, III – 100 zł

Zwykły
art. 238.2.1

I – 300 zł, II – 150 zł, III – 100 zł

50

Reg. DiM

-

50

Na styl jeźdźca

-

60

Na styl jeźdźca

-

70

Na styl jeźdźca

-

80

Na styl jeźdźca

-

90

Na styl jeźdźca

-

PROPOZYCJE – B (2019 v. 1.0 – obowiązuje od 01.01.2019)

Strona 9 z 12

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

Konkurs nr: 25
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 26
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 27
Kuce i Małe Konie
Konkurs nr: 28
Kuce i Małe Konie

L
100
P
110
N
120
C
130

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-

Na styl jeźdźca

-

Dzień 3: Niedziela, 2022-06-26 Nagrody: nagrody finansowe, nagrody rzeczowe lub upominki min. równowartości kwoty podanej w tabeli

Konkurs nr: 29
Finał gr. A-0
Konkurs nr: 30
Finał gr. A-1
Konkurs nr: 31
Finał gr. A-2
Konkurs nr: 32
Finał gr. C
Konkurs nr: 33
Finał gr. D bis
Konkurs nr: 34
Finał gr. Rundy Mł
i JM
Konkurs nr: 35
Grand Prix gr. D i E
Konkurs nr: 36
Grand Prix Dzieci
Konkurs nr: 37

PZJ

50 cm
70 cm
85 cm
95 cm
105 cm
110/115 cm

120 cm
125 cm
130/135 cm

dwufazowy specjalny
274.2.5
dwufazowy specjalny
274.2.5
dwufazowy specjalny
274.2.5
dwufazowy specjalny
274.2.5
dwufazowy specjalny
274.2.5
Zwykły z rozgrywką
art. 238.2.2
zwykły z rozgrywką,
238.2.2
Zwykły z rozgrywką
art. 238.2.2
Zwykły z rozgrywką
238.2.2

1
200 zł

2
150 zł

3
100 zł

4
100 zł

5
50 zł

6-8
Po 50 zł

200 zł

150 zł

100 zł

100 zł

50 zł

Po 50 zł

200 zł

150 zł

100 zł

100 zł

50 zł

Po 50 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł

350 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

350 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

300 zł

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł
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Finał gr. Rundy Jr i
Mł
Konkurs nr: 38
Konkurs
pocieszenia Kuce i
Małe Konie
Konkurs nr: 39
Konkurs
pocieszenia Duże
Konie

50/60/70/
80/90/100

zwykły
art. 238.2.1

Upominki

100/110/120 Zwykły
art. 238.2.1

Upominki

W konkursach pocieszenia upominki o łącznej wartości 450zł

PZJ

PROPOZYCJE – B (2019 v. 1.0 – obowiązuje od 01.01.2019)

Strona 11 z 12

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

Nagrody rzeczowe:

Wg. tabeli. Wartość nagród min. 12.000zł

Flots:

Dla 25% uczestników każdego konkursu.

Puchary:

Dla pierwszych 3 zawodników w konkursach finałowych i Grand Prix

IX.

WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

W niedzielę każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz
Zasady kwalifikacji do konkursów Finałowych i Grand Prix zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Krajowych
Zawodów Dzieci i Młodzieży w Skokach przez Przeszkody.

X.

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.

XI.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
PENSJONAT Stada Ogierów w Bogusławicach
Informacja dostępna pod numerem telefonu 695 923 251
Rezerwacje prosimy przesyłać na adres email: marketingSO@stadoboguslawice.com.pl

PZJ
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XII.

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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