PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH – SKOKI (B)

I.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH

Miejsce:

Wierzbna, Biały Las

Data:

od: 2022-08-05

do: 2022-08-07

☐

Halowe:

☒

Otwarte:

RANGA ZAWODÓW:

KATEGORIA WIEKOWA:

Mistrzostwa Polski

☐

S

☒

Halowy Puchar Polski

☐

MJ

☒

CSN

☐

J

☒

ZO - 1*

☒

JM

☒

ZO - 2*

☐

Mł

☒

ZO - 3*

☐

ZO DiM
Inne:

☐

II.

OGÓLNE WARUNKI

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ:
1.

Przepisy Ogólne PZJ

wyd. Wyd. 2020

2.

Przepisy Konkurencji Skoki przez Przeszkody

wyd. Wyd. 2022

3.

Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni

wyd. Wyd. 2021

4.

Przepisy o osobach oficjalnych
Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w
Polsce w związku z COVID-19

wyd. Wyd. 2020
Obowiązujące od
wyd.
28.03.2022

5.

Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: data zatw. – wprowadza PZJ

PZJ

Komisja skoków PZJ:

Kolegium Sędziów PZJ:

Biuro PZJ:

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko
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Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu:
rew. 1

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 2

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 3

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

III.

ORGANIZATOR

1.

Nazwa:

KJ Biały Las Stajnia Przybylscy

2.

Adres:

Wierzbna, 58-130 Żarów

3.

Telefon:

+48 661 612 520

4.

E-mail:

zawody.bialylas@gmail.com

5.

Obsługa komputerowa

Tarant Events

6.
7.

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:
Komitet honorowy:

Paulina Przybylska
-

8.

Dyrektor zawodów:

Grzegorz Przybylski

9.

Biuro zawodów:

Dorota Antoniak, Dorota Kosiorowska, +48 885 612 520

10. Szef stajni:

Piotr Szmańda

11. Obsługa medyczna:

Lukas-Med

12. Inne informacje o organizatorze:

PZJ
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IV.

OSOBY OFICJALNE
Funkcja:

Licencja:

tel.:

Adres e-mai:

1.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:

Natalia Gruszka

B1

602350500

jtbrynica@gmail.com

2.

Sędzia PZJ:

Anna Stanek

B1

3.

Członek Komisji Sędziowskiej:

Wanda Bonkowska

B2

530800993
608801331

astanek@superprint.pl
w.bonkowska@gmail.com

4.

Gospodarz Toru:

Bartosz Skrzypczyk

LGT1

530023533

bartek.skrzypczyk@inetria.pl

5.

Asystent Gospodarza Toru:

Paweł Gołygowski

LGT2

575175562

pgolygowski@gmail.com

6.

Szef komisarzy:

Sebastian Gruszka

K1/B1

7.

Komisarz:

Grzegorz Jasiczek

K1/B2

608104932
501351425

sebastianjtb@gmail.com
wedancik@wp.pl

8.

Lekarz weterynarii zawodów:

Karolina Kaczmarek

Karolina.kaczmarek1991@gmail.com

9.

Kowal:

Dawid Smoliński

790633031
Informacja
na miejscu
zawodów
502196660

10. Spiker:

PZJ

Imię i Nazwisko:

T

Grzegorz Jaroszewski
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V.

WARUNKI TECHNICZNE

1.

Arena konkursowa:

50x80m, Ebbe und Flut

2.

Rozprężalnia:

35x67m oraz 20x60m, Ebbe und Flute

3.

Otwarcie stajni:

2022-08-04, 14:00

4.

6.

Zamknięcie stajni:
Zebranie techniczne /
kontrola dokumentów:
Przegląd weterynaryjny:

2022-08-07, 20:00
Prosimy o dostarczanie paszportów koni do lekarza weterynarii w dniu
przyjazdu
Nie przewiduje się

7.

Kłódki bezpiecznikowe:

Beck and Heun

8.

System pomiaru czasu:

Tag Heuer

9.

Pozostałe informacje:
Udostępnienie areny głównej/rozprężalni: 04.08.2022 do godz. 18:00

5.

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

1.

Zgłoszenia:

www.zawodykonne.com

2.

Termin zgłoszeń wstępnych:

3.

Termin zgłoszeń ostatecznych:

2022-07-27

4.

Maksymalna Ilość koni:

200

5.

Kryteria przyjmowania zgłoszeń:
• 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 zawody.bialylas@gmail.com

PZJ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

VII.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie wymaganej opłaty w określonym terminie tj. do
27.07.2022
Opłata powinna zawierać koszty wpisowego, programu badań antydopingowych, boksu - jeżeli
wymagane, podłączenia do prądu - jeżeli wymagane.
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie organizator nie zapewnia boksu.
Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać licencję PZJ.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną w całości opłatą za zawody.
W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłat o 50% w przypadku zgłoszeń po terminie
ostatecznym.
Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com
Zapisy do konkursów rozgrywanych w pierwszy dzień zawodów dokonywane są przy zgłoszeniu na
www.zawodykonne.com Na kolejne dni zapisów można dokonać do 15 min po zakończeniu
ostatniego konkursu dnia poprzedniego.
W biurze zawodów będzie dostępny komputer, na którym będzie można dokonać zgłoszeń na
dzień następny.
Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą Sędziego
Głównego: 40 zł.
Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora nie będą przyjmowani na zawody i są
zobowiązani do ich uregulowania przed przyjęciem zgłoszenia.
Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również boksów).
Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie
www.zawodykonne.pl
Organizator zapewnia ścielenie boksów słomą - wybór opcji ścielenia trocinami oznacza pusty boks
- ścielenie po przyjeździe. Trociny na ścielenie wstępne muszą zostać opłacone przed zawodami.
Uwagi dotyczące rozmieszczenia koni w stajniach (typ, sąsiedztwo innych koni) będą uwzględnianie
tylko pod warunkiem zawarcia ich w zgłoszeniu lub poprzez wiadomość e-mail:
zawody.bialylas@gmail.com
Przy zawodach ogólnopolskich rozegrane zostaną zawody regionalne, regulowane osobnymi
Propozycjami.
Pierwszeństwo przyjęcia na zawody mają zawodnicy biorący udział w ZO.

WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE

1. Opłaty:
Rodzaj opłaty:
Wpisowe DR z opłatą antydopingową i boksem

745 zł

Wpisowe DR z opłatą antydopingową bez boksu

265 zł

Wpisowe MR, ŚR z opłatą antydopingową i boksem

695 zł

Wpisowe MR, ŚR z opłatą antydopingową bez boksu

215 zł

Przyłączenie koniowozu do prądu za zawody (od czwartku do niedzieli)

220 zł

Przyłączenie koniowozu do prądu dodatkowy dzień
PZJ

Koszt (PLN):
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Siano kostka

20 zł

Słoma kostka

Zapewnia organizator

Trociny odpylone (również w przypadku pierwszego ścielenia) balot

80 zł
W przypadku wyboru
trocin na pierwsze

Pierwsza ściółka- słoma

ścielenie dopłata
160 zł za 2 baloty

Licencja jednorazowa konia

70 zł

Licencja gościnna konia

70 zł

2. Sposób i warunki płatności:

•
•
•
•

•
•
•

W związku z COVID-19 przed przyjęciem zgłoszenia należy w całości uregulować opłatę za
wpisowe z boksem oraz badania antydopingowe zgodnie z punktem VII niniejszych propozycji.
Opłaty muszą zawierać wpisowe wraz z boksem lub bez, opłatę antydopingową, opłatę za
podłączenie do prądu oraz opłatę za pierwsze ścielenie trocinami*.
Pozostałe opłaty (licencje jednorazowe, dodatkowe siano) będą płatne na miejscu.
Wraz z potwierdzeniem przelewu bardzo prosimy przesyłać dane do faktury.
Informacja o konieczności wystawienia faktury musi zostać zgłoszona na panelu lub mailowo
przed zawodami w dniu dokonania przelewu na konto (zawody.bialylas@gmail.com).
W innym przypadku organizator wystawi paragon bez możliwości wystawienia do niego
faktury.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy.
Dowód wpłaty należy przesłać na adres: zawody.bialylas@gmail.com
Dane do przelewu:
Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy
Panków 24
58-100 Świdnica
60 1090 2369 0000 0001 2180 2424
Z dopiskiem: ZO-B 2022 - nazwisko zawodnika oraz nazwa koni
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie organizator nie zapewnia boksu.

3. Dodatkowe informacje organizatora:

PZJ
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•
•
•
•

Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 300 zł
W niedzielę każdy koń ma prawo startu tylko 1 raz.
Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu zgłoszeń w przypadku
przekroczenia limitu zgłoszonych koni
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody
mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
Organizator nie odpowiada za wypadki z udziałem koni mogące mieć miejsce podczas
zawodów. Za wyrządzone szkody odpowiada finansowo zawodnik lub właściciel konia.
Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie
w wyznaczonych miejscach parkingowych.
Na terenie ośrodka psy mogą poruszać się tylko na smyczy. Właściciel zobowiązany jest
do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzę.
UWAGA!!! Nie ma możliwości kompensowania wymaganych opłat wygranymi
nagrodami finansowymi

•
•
•
•
•

PZJ
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VIII. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY
1. Program zawodów:
Konkurs nr:

Klasa konkursu,

Rodzaj konkursu,

Nazwa konkursu, runda:

wysokość:

Art.:

Nagrody (PLN):
Pula

25%*

Dzień 1: PIĄTEK 5.08.2022, godz. rozpoczęcia zostanie podana na stronie Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń
Konkurs nr: 1
Mała Runda
Konkurs nr: 2
Średnia Runda
Konkurs nr: 3
Duża Runda

N
120 cm
C
130 cm
CC
140 cm

Dwufazowy
274.1.5.3
Dwufazowy
274.1.5.3
Zwykły
238.2.1

1.400

14

1.900

19

2.200

22

Dzień 2: SOBOTA 6.08.2022, godz. rozpoczęcia zostanie podana na stronie Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń
Konkurs nr: 4
Mała Runda
Konkurs nr: 5
Średnia Runda
Konkurs nr: 6
Duża Runda

N
120 cm
C
130 cm
CC
140 cm

Zwykły
238.2.1
Zwykły
238.2.1
Dwufazowy
274.1.5.3

1.400

14

1.900

19

2.200

22

Dzień 3: NIEDZIELA 7.08.2022, godz. rozpoczęcia zostanie podana na stronie Organizatora po zapoznaniu się z liczbą zgłoszeń
Konkurs nr: 7
Finał Małej Rundy
Konkurs nr: 8
Finał Średniej Rundy
PZJ

N
120 cm
C1
135 cm

Dwufazowy
274.1.5.3
Zwykły
238.2.1

2.500

25

3.500

35
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Konkurs nr: 9
GRAND PRIX

CC
140 cm

Zwykły z
rozgrywką
238.2.2

8.000

80
25.000 zł

PZJ
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2.

Nagrody rzeczowe:

3.

Flots:

Dla 25% uczestników każdego konkursu..

4.

Puchary:

Dla pierwszych 3 zawodników w konkursach Grand Prix

5.

Dodatkowe uwagi organizatora:
Wprowadź dodatkowe informacje dotyczące nagród.

PZJ
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IX.

WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

Kwalifikacje do konkursu Grand Prix zgodnie z Przepisami B.

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

Wyżywienie i zakwaterowanie - na koszt własny
•

•

PZJ

Wyżywienie:
➢ Restauracja Biały Las na miejscu zawodów.
Śniadania dostępne od 7:00 do 10:30:00, obiady od 11:30
➢ punkty gastronomiczne na terenie zawodów
Zakwaterowanie:
➢ Hotel Biały Las - na miejscu zawodów, Wierzbna 58-100 Świdnica, +48 661 612 520
➢ Toskana Wierzbna +48 791 723 723
➢ Hotel Esperanto Świdnica, ul.Steczynskiego 18, +48 746 322 333
➢ Hotel Pod Wierzbą, Świdnica, ul. Częstochowska 1, +48 748 578 144
➢ Hotel Red Baron, Świdnica, Lwa Tołstoja 2, +48 748 564 800
➢ Noclegi Katarzynka, Boleścin 7, Boleścin, +48 605 222 213
➢ Hotel Preemier, Wrocławska 12, Marcinowice, +48 748 585 120
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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.
1. 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.
2. 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. 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.
3. 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.
4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

PZJ
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