MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W UJEŻDŻENIU –
AMATORÓW I PROFI
ZAWODY REGIONALNE
I TOWARZYSKIE W UJEZDZENIU
ŻYDOWO 06-07.08.2022

I.

ORGANIZATOR
Klub Jeździecki „Bonanza”, 87-702 Spoczynek 46

II.

MIEJSCE ZAWODÓW
Żydowo 41, 87-890 Lubraniec

III.

BIURO ZAWODÓW
Dyrektor zawodów: Jacek Kulpa, tel. 664 850 947
Email: kmiecielska@wp.pl

IV.

OSOBY OFICJALNE
Sędzia główny – Anna Piasecka
Sędzia – Maria Pilichowska
Sędzia Wojciech Dąbrowski
Komisarz – Elżbieta Strzeszewska
Obsługa komputerowa – Usługi Jeździeckie PAMA
Lekarz weterynarii – Stanisław Pałczyński

V.

UCZESTNICY
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Mistrzostw Województwa KujawskoPomorskiego w Ujeżdżeniu PROFI i AMATOR, dostępnym na stronie www.kpzj.pl
W zawodach towarzyskich mogą brać udział zawodnicy bez rejestracji w WZJ oraz bez
odznak jeździeckich.
Obowiązują
aktualne
badania
sportowo-lekarskie
zawodników, zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku
juniorów oraz ubezpieczenie NNW.

VI.

ZGŁOSZENIA
 panel zgłoszeniowy na platformie WWW.zawodykonne.com
 termin zgłoszeń 04.08.2022r.
 zgłoszenia po terminie ostatecznym za dodatkową opłatą 100 zł
 Koszty organizacyjne:

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE - wpisowe i startowe: 250,00zł (runda)
- pojedynczy start: 130,00 zł
MISTRZOSTWA WZJ - wpisowe i startowe: 300,00 zł (runda)
 opłata za boks: 300,00 zł (ilość boksów ograniczona, boksy dostępne od piątku
05.08.2022 od godz. 12:00, proszę zabrać ze sobą karmidła i poidła)
 kostka słomy – 10 zł, kostka siana – 20zł
 podłączenie koniowozu do prądu – 150,00 zł
 należność za boksy płatna do 03.08.2022 r. na konto bankowe KJ „Bonanza”:
PKO BP 23 1020 5200 0000 4702 0072 6794
Potwierdzenie opłat prosimy przesłać na adres kmiecielska@wp.pl, w tytule
przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika oraz imię konia.
VII.

SPRAWY 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.
Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza weterynarza.

VIII.

WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy o wymiarach 20 mx 60 m – podłoże kwarcowe z włókniną.
Rozprężalnia o wymiarach 30 m x 70 m – podłoże piaskowe z włókniną.
Czworobok w piątek otwarty do godziny 19:00.

IX.

PROGRAM ZAWODÓW
ZAWODY REGINALNA I TOWARZYSKIE

Runda L Towarzyska
Runda L Regionalna
Runda P Towarzyska
Runda P Regionalna
Runda N Regionalna
Runda C Regionalna

SOBOTA
L2
L2
P1
P1
N4
C1

NIEDZIELA
L3
L3
P2
P2
N6
C2

Nagrody
pieniężne
i
rzeczowe
zostaną
wypłacone/wydane:
- w całości (I-sza, II-ga, III-cia) jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie
wyniesie 9.

I-sza
i
II-ga
w
przypadku
startu
- I-sza w przypadku startu 1-4 koni w konkursie.

5-8

koni

w

konkursie

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W KATEGORII PROFI

Młodzik Kuce A (8-10 lat)
Młodzik Kuce B (11-12 lat)
Junior Młodszy Kuce (12-15 lat)
Junior Młodszy
Junior
Senior

SOBOTA
L6, L8
L7, L9
L2, L3
L2, L3
P1, P2
C1, C2

NIEDZIELA (FINAŁ)
L10
L11
P6
P1
D2
C4

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W KATEGORII AMATOR

Kuce (zawodnicy 8-16 lat)
Duże Konie (zawodnicy 12 lat-18 lat)
Duże Konie (zawodnicy od 19 lat)

SOBOTA
L1, L2
L2, L3
L3, L4

NIEDZIELA (FINAŁ)
L3
L4
P1

Zawody rozpoczynają się dnia 06.08.2022 o godzinie 9.00 (godzina rozpoczęcia może
ulec zmianie). W dniu 05.08.2022 ok. godz. 15.00 będą dostępne listy startowe na
stronie www.zawodykonne.com
Obowiązują programy konkursów dostępne na stronie www.pzj.pl
Wszelkie zmiany na listach startowych podlegają opłacie 20,00 zł po wcześniejszym
uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
X.

NAGRODY
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE

Runda L Towarzyska
Runda L Regionalna
Runda P Towarzyska
Runda P Regionalna
Runda N Regionalna
Runda C Regionalna

I miejsce
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
250,00 zł
350,00 zł

II miejsce
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
200,00 zł
250,00 zł

III miejsce
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
nagroda rzeczowa
150,00 zł
200,00 zł

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W KATEGORII PROFI

Młodzik Kuce A (8-10
lat)
Młodzik Kuce B (1112 lat)
Junior Młodszy Kuce
(12-15 lat)
Junior Młodszy
Junior
Senior

I miejsce
500,00 zł

II miejsce
300,00 zł

III miejsce
200,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

500,00 zł

300,00 zł

200,00 zł

500,00 zł
700,00 zł
1 200,00 zł

300,00 zł
500,00 zł
900,00 zł

200,00 zł
300,00 zł
500,00 zł

Puchary, medale, flots, derki dla zwycięzców.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W KATEGORII AMATOR
Nagrody o wartości 2 000,00 zł.
Puchary, medale, flots, szarfy.
XI.

ZAKWATEROWANIE
We własnym zakresie.
Noclegi FALBOREK, Rzadka Wola Parcele 43a, 87-880 Brześć Kujawski (12,9 km)
Michelin Pensjonat. Klub Jeździecki, Lipowa 12B, 87-800 Włocławek (19,8 km)
Hotel Arkadia, Toruńska 36, 88-200 Radziejów (24,2 km)

XII.

POZOSTAŁE INFORMACJE
- przegląd dokumentów koni i zawodników oraz opłaty – w biurze zawodów na 1
godzinę przed rozpoczęciem konkursu;
- organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w propozycjach zawodów;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz inne szkody
mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz transportu;
- organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów możliwość zakupu posiłków i
napojów w na terenie ośrodka;
- organizator zapewnia obsługę weterynaryjną i medyczną w trakcie trwania zawodów;
- wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ

Serdecznie zapraszamy!!!

Kodeks Postępowania z Koniem
I.

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI
oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą
do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i
nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani
celom komercyjnym.

II.

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.

III.

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 medycznej.

IV.

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.

V.

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.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

