PROPOZYCJE ZAWODÓW
I.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH
Wrocławskie halowe zawody regionalne w skokach przez przeszkody

Miejsce: WTWK Partynice
Data:

od: 2021-03-06
X

Halowe:
RANGA ZAWODÓW:
Mistrzostwa Polski

do: 2021-03-07
Otwarte:

-

KATEGORIA WIEKOWA:
-

S

x

MJ

-

CSN

-

J

x

ZO - 1*

-

JM

x

ZO - 2*

-

Mł

X

ZO - 3*

-

ZO DiM
Inne:

Zawody Regionalne

II.

OGÓLNE WARUNKI

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

Przepisy Ogólne PZJ

wyd. 2020

2.

Przepisy konkurencji skoków przez przeszkody

wyd. 2021

3.

Regulamin krajowych zawodów w konkurencji skoków przez przeszkody

wyd. 2021

4.

Przepisy weterynaryjne

wyd. 2016

5.

Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni

wyd. 2017

6.

Przepisy o osobach oficjalnych

wyd. 2020

7.

Przepisy o gospodarzach toru

wyd. 2020

Zawody regionalne będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami konkurencji skoki przez
przeszkody. Na zawodach regionalnych obowiązuje aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i
regulaminami PZJ i weterynaryjnymi. (Istnieje możliwość wykupienia na miejscu licencji
jednorazowej). Zawodnicy nieposiadający wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do
startów. Koń aby startować w zawodach regionalnych musi mieć wykupioną opłatę licencyjną
według cennika PZJ/OZJ. Na zawodach regionalnych obowiązują zatwierdzone przez zarząd PZJ
aktualne „Wytyczne w Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z
Covid – 19”
Zawody rozegrane zostaną bez udziału publiczności. Na każdego startującego zawodnika na teren
zawodów zostanie wpuszczony tylko: jeden luzak i jeden trener (w przypadku zawodników
niepełnoletnich jeden opiekun prawny).
Propozycje zatwierdzono: Wrocław, dnia: 2021-02-21

III.

Komisja skoków DZJ:

Kolegium Sędziów DZJ:

Biuro DZJ:

Małgorzata Brodziak

Izabela Bek-Kaczkowska

Ewa Formicka

ORGANIZATOR

1.

Nazwa:

2.

Adres:

Wrocławski Klub Jeździecki, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych
Partynice
ul Zwycięska 2, 53-033 Wrocław

3.

Telefon:

691 916 193

4.

E-mail:

wroclawski.klub.jezdziecki@gmail.com

5.

Strona www:

www.dzj.wroclaw.pl

6.

Dyrektor zawodów:

7.

Obsługa techniczna
Biuro zawodów:

Małgorzata Brodziak, 691 916 193,
malgorzata.brodziak@torpartynice.pl
Kamil Kaczkowski, e-mail: wroclawski.klub.jezdziecki@gmail.com
tel. 514 172 006
Agnieszka Borkowska, tel. 605 666 574 (piątek po 14.00)

8.

Szef stajni:

Małgorzata Brodziak, Tel. 691 916 193,

9.

Obsługa medyczna:

LUKAS-MED., Łukasz Florczak, Tel. 504-005-245,

10. Inne informacje o organizatorze:

IV.

OSOBY OFICJALNE

5.

Funkcja:
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia DZJ:
Członek Komisji
Sędziowskiej:
Członek Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia stylu jeźdźca:

6.

Gospodarz Toru:

Paweł Gołygowski

L GT1

7.

Szef komisarzy:

-

-

8.

Komisarz:

Dominika Jurkiewicz

B2/K2

9.

Lekarz weterynarii zawodów:

Malwina Słowikowska

Tel. 691 699 139,

Roman Mamajek

Tel. 503 444 258

1.
2.
3.
4.

Imię i Nazwisko:

10. Kowal:

V.

Licencja:

Izabela Bek-Kaczkowska

B1

Grzegorz Jasiczek

B2

Wanda Bonkowska

B2

-

-

-

-

WARUNKI TECHNICZNE

1.

Arena konkursowa:

36 x 72, piasek kwarcowy

2.

Rozprężalnia:

20 x 60, piasek kwarcowy

3.

Otwarcie stajni:

4.

Zamknięcie stajni:

5.

Kontrola dokumentów:

2021-03-05, 10.00
2021-03-07, 20.00, nie wcześniej niż 2 godziny po zakończeniu ostatniego
konkursu.
2021-03-06, dwie godziny przez startem w konkursie

6.

Kłódki bezpiecznikowe:

Beck&Heun Gmbh

7.

System pomiaru czasu:

Fotocele: Alge Timing (Austria)

8.

Pozostałe informacje:

Boksy stałe: Boksy DeLux 80 sztuk, wym. 3x3m, korytarz szer. 4m

Udostępnienie areny głównej/rozprężalni: 05.03.2021r. (piątek) do godziny 14.00 do godziny 17.00

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

1.

Zgłoszenia:

2.

Termin zgłoszeń wstępnych:

-

3.

Termin zgłoszeń ostatecznych:

2021-03-03

4.

Maksymalna liczba koni:

150

5.

Kryteria przyjmowania zgłoszeń:
Zawodnicy biorący udział w zawodach regionalnych muszą posiadać licencję PZJ/WZJ oraz aktualne badania
lekarskie (Istnieje możliwość wykupienia na miejscu dla zawodnika i konia licencji jednorazowej). Konie
biorące udział w zawodach regionalnych muszą posiadać licencję PZJ/WZJ oraz paszport. SKAN
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (badania lekarskie zawodników) NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO PANELU
www.zawodykonne.pl LUB WYSŁAĆ NA ADRES MAILOWY: wroclawski.klub.jezdziecki@gmail.com. CELEM
OGRANICZENIA KONTAKTÓW Z BIUREM ZAWODÓW ZE WZGLĘDU NA COVID-19.
Skany paszportów koni prosimy przesyłać na adres: malwinaslowikowska@gmail.com.
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą wpisową (40 zł) oraz opłatą za boks jeżeli (jest
zamawiany). BEZ WYMINIONYCH OPŁAT NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA ORAZ NIE ZAPEWNIMY BOKSU.
Opłatę za boks należy uregulować wpłatą na konto: Wrocławski Klub Jeździecki, ul. Zwycięska 2, 55-033
Wrocław Nr: 91 1940 1076 3205 7687 0000 0000 z nazwiskiem zawodnika i imionami koni do dnia
3.03.2021 r.
Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola organizatora), ale jednocześnie zastrzega sobie
prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenia opłat o 50%. Przyjęcie zgłoszenia bez wpłaty
minimalnej nie zwalnia Organizatora z możliwości doliczenia 50% opłaty (w przypadku braku wpłaty w
terminie).
W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym.
Otwarty panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.pl po terminie ostatecznym nie jest równoznaczny ze
zmianą terminu ostatecznego.
Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.pl. Za zgłoszenia przysłane w innej formie
organizator po akceptacji obciąży zgłaszającego opłatą dodatkową 100 zł.
Zapisy do konkursów rozgrywanych w sobotę i niedzielę dokonywane są przy zgłoszeniu na
www.zawodykonne.pl. Listy dostępne będą w holu przy biurze zawodów. Dokonanie zmiany w zapisach do
konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego opłata 40 zł. ZGŁOSZENIA NA
DRUGI DZIEN ZAWODÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ PANEL ZGŁOSZEŃ W SOBOTĘ DO GODZINY 16.00.
Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora zobowiązani są do ich uregulowania przed
pierwszym startem w zawodach.
Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również boksów).
Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej www.zawodykonne.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od
innych zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega NIE PRZYJĘCIE NIEKTÓRYCH ZAWODNIKÓW W PRZYPADKU ZBYT DUŻEJ LICZBY
ZGŁOSZEŃ. Za nieprzestrzegania ustaleń osoby naruszające będą ponosiły konsekwencje finansowe.

Wstawianie koni do boksów, za które nie zapłacono opłata organizacyjna: 300 zł. W PRZYPADKU
REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJE NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 04.03.2021 r. DO
GODZINY 22:30 na adres: wroclawski.klub.jezdziecki@gmail.com. W PRZYPADKU PÓŹNIJSZEJ REZYGNACJI
OPŁATA WPISOWA I OPŁATA ZA BOKSY PRZECHODZI NA RZECZ ORGANIZATORA.
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.
Wszelkie nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwać do gnojownika usytuowanego koło stajni
sportowej - murowanej.
ZAKAZ PALENIA W HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!!
PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH. Przyczepy i koniowozy prosimy parkować
wyłącznie na miejscu wyznaczonym przez WTWK Partynice – parking nr 1 przy stajni namiotowej lub
parking nr 2 przy hali. Jeżeli ktoś chce zamówić boks na zawody prosimy to zrobić przez panel
www.zawodykonne.pl dodać potwierdzenie przelewu w formie załącznika oraz wysłać emaila na adres:
wroclawski.klub.jezdziecki@gmail.com.

VII.

WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE

1. Opłaty:
Rodzaj opłaty:

Koszt (PLN):

Wpisowe (od każdego konia) płatne przelewem do 3.03.2021 r:

40 zł

Wpisowe (od każdego konia) płatne w biurze podczas zawodów:

60 zł

Startowe (od każdego startu):

60 zł

Boks 3x3m w stajni namiotowej, całe zawody:

250 zł

Boks 3x3m jeden dzień

125 ZŁ

Jednorazowa licencja gościnna zawodnika

30 zł

Jednorazowa licencja gościnna konia

30 zł

Podłączenie samochodu do prądu (według cennika WTWK)
Każda zmiana na liście startowej

2. Sposób i warunki płatności:

75 zł za dzień
40 zł

Opłata za boks za całe zawody 250 zł, który dostępny będzie od godziny 10.00 w piątek do końca
zawodów w niedzielę, bez względu na czas kiedy koń zostanie wstawiony do boksu (piątek, sobota
niedziela czy tylko sobota i niedziela). Boks za jeden dzień i każdy kolejny: 125 zł. Dostępna liczba boksów:
80 sztuk.
Opłatę za boks (250 lub 125 zł) w przypadku konia zgłoszonego z boksem oraz opłatę wpisową należy
wpłacić w terminie do 03.03.2021 r NA KONTO. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy. Dane do
przelewu: Wrocławski Klub Jeździecki, ul. Zwycięska 2, 55-033 Wrocław Nr: 91 1940 1076 3205 7687
0000 0000 z dopiskiem: ZAWODY REGIONALNE (z datą zawodów) z nazwiskiem zawodnika i imionami
koni. Bez w/wymienionej opłaty nie zapewniamy boksu. Ze względu na obostrzenia związane z Cowid-19
zalecamy uregulowanie pozostałych opłat bezpośrednio na konto.
Możliwość wstawienia konia do boksu od godziny 10.00 w dniu 05.03.2021 roku. Koniecznie własna
pasza, żłoby do paszy oraz własne siano. Zapewniamy pierwsze ścielenie. Boks dostępny „po
potwierdzeniu rezerwacji” – opłata wyłącznie na konto do 03.03.2021 r. Boksy (liczba ograniczona).
BOKSY DOSTĘPNE W LICZBIE 80 SZTUK.

3. Dodatkowe informacje organizatora:
Po wycofaniu konia po terminie 2021-03-04 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku
wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w wysokości 100%. W przypadku
anulowania zgłoszenia po terminie ostatecznym lub w przypadku, gdy zawodnik nie przyjedzie na zawody
zawodnik zobowiązany jest do uregulowania wymaganych regulaminem DZJ opłat. Opłata za boks jest
kosztem przygotowania organizatora do zawodów oraz wynajęcia boksów.

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

Klasa konkursu,

Rodzaj konkursu,

Nazwa konkursu, runda:

wysokość:

Art.:

I

II

III

IV

Dzień 1: sobota, 06.03.2021, godz. 8.00 (Możliwe przesunięcia godzin rozpoczęcia konkursów +/- 15 minut)
Konkurs nr: 1

mini LL 50-60
cm

Konkurs nr: 2

mini LL 70-80
cm

Konkurs nr: 3
Regionalny

LL

dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Konkurs nr: 4
Regionalny

L

Konkurs nr: 5
Regionalny

L1

dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt. 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt. 1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

Konkurs nr: 6
Regionalny

P

zwykły
art. 238 pkt 2.1

0

0

0

0

Konkurs nr: 7
Regionalny

P1

zwykły
art. 238 pkt 2.1

250

120

80

50

350

150

120

70

0

0

0

0

Konkurs nr: 8
Regionalny
Konkurs nr: 9
Regionalny

N
N1

zwykły
art. 238 pkt 2.1
zwykły
art. 238 pkt 2.1

Dzień 2: niedziela, 2021-03-07, godz. 8.00 (Możliwe przesunięcia godzin rozpoczęcia konkursów +/- 15 minut)
Konkurs nr: 10

mini LL 50-60
cm

Konkurs nr: 11

mini LL 70-80
cm

Konkurs nr: 12
Regionalny

LL

Konkurs nr: 13
Regionalny,

L

dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1
dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Konkurs 14
Regionalny

L1

dokładności bez
rozgrywki
art. 238 pkt 1.1

0

0

0

0

Konkurs nr: 15
Regionalny

P

zwykły
art. 238 pkt 2.1

0

0

0

0

Konkurs nr: 16
Regionalny

P1

zwykły
art. 238 pkt 2.1

250

120

80

50

350

150

120

70

0

0

0

0

Konkurs nr: 17
Regionalny
Konkurs nr: 18
Regionalny
2. Nagrody rzeczowe:

-

3.

25% startujących w konkursie

Flots:

N
N1

zwykły
art. 238 pkt 2.1
zwykły
art. 238 pkt 2.1

4.

Puchary:

5.

Dodatkowe uwagi organizatora:

-

Organizator zastrzega sobie do zmian kolejności rozgrywania poszczególnych konkursów oraz do odwołania
niektórych konkursów.
Pula nagród finansowych w konkursach o wartości 2380zł.
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagród o 50% :
1. dla konkursu P1/N jeżeli liczba koni będzie mniejsza niż 10.
Nagrody finansowe zostaną wypłacone w całości jeżeli minimalna liczba koni startujących w konkursie
wyniesie 10. W przypadku startu 1 do 5 koni wypłacona zostanie 50% tylko I nagrody, jeżeli wystartuje 6
do 9 koni zostanie wypłacone 50 % I i II nagrody.
Odbiór nagród finansowych za poszczególne konkursy będą w Biurze Zawodów po zakończeniu danego
konkursu.
Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 300 PLN

VIII. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

IX.

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.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny. Według wytycznych związanych z pandemią hotele
przyjmują na nocleg osoby związane ze sportem (pobyt służbowy). Wyżywienie na terenie zawodów
serwowane na wynos.

X.

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.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

SPONSORZY

