UJEŻDŻENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UJEŻDŻENIA 2021

PROPOZYCJE
Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ujeżdżeniu
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE w UJEŻDŻENIU ☒
ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU ☐
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE w PARAUJEŻDŻENIU ☐
ZAWODY REGIONALNE w PARAUJEŻDŻENIU ☐
Kategoria: Seniorzy ☐ Młodzi Jeźdźcy ☐ Juniorzy ☐ Dzieci ☐ Juniorzy młodsi ☒ Młodzicy ☐
I. INFORMACJE OGÓLNE
MIEJSCE:

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY- Bogusławice

DATA:

16-17 września 2021r.

HALOWE:

☐

OTWARTE:

☒

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
ADRES:

97-360 Kamieńsk, Napoleonów 6/7

TELEFON:

44 616 46 05

EMAIL:

biuro1@stadoboguslawice.com.pl

STRONA WWW: www.stadoboguslawice.com.pl
II. KOMITET ORGANIZACYJNY
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
stado@stadoboguslawice.com.pl

Jacek Ostrowski 44 616 46 05

DYREKTOR ZAWODÓW: Jacek Ostrowski 44 616 46 05 stado@stadoboguslawice.com.pl
BIURO ZAWODÓW:

Agnieszka Kaproń - listy startowe, wyniki; tel. 508 283 867

Aneta Królikowska tel. 44 616 46 05 – finansowe biuro zawodów
SZEF STAJNI:
Łukasz Rytych tel. 695 928 065 , biuro1@stadoboguslawice.com.pl
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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
Szef komisarzy
Komisarz
Komisarz
Delegat weterynaryjny
Lekarz weterynarii zawodów
Asystent lekarza weterynarii
Podkuwacz
Obsługa medyczna
Sędzia rezerwowy
Sędzia rezerwowy
Sędzia rezerwowy

Imię i nazwisko
Marek Pawłowicz
Zofia Górska
Jarosław Wierzchowski
Izabela Bek-Kaczkowska
Magdalena Operacz
Monika Warych
Jacek Kwiatkowski
Bernard Turek
nd
Gielec Jarosław
Ratownicy medyczni oraz karetka
Walter Łukasz
Zaręba Ewa
Sokołowska Żaneta

Klasa/licencja
A1
A1/I
A1
K1
K2
K2

nd

A1
A1
A1

Kontakt
602 107 226
601 642 824
603 545 987
517 221 660
506 680 776
601 557 255
602 639 894
604 247 640
nd
607 993 371
605 880 797
501 672 784
501 381 678
505 845 229

W przypadku przekroczenia liczby 40 przejazdów rozgrywanych jednego dnia organizator zobowiązuje się do powołania kolejnego składu
orzekającego.
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IV. WARUNKI TECHNICZNE
- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):

wymiar 50x80m, kwarcowe

- Rozprężalnia (wymiary i podłoże):

wymiar 30x60m, kwarcowe

- Place treningowe (wymiary i podłoże):

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Plac do lonżowania:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk):

3x3m; liczba wg zapotrzebowania

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk):

3x3m; liczba wg zapotrzebowania

- Parking dla koniowozów:

☒

- Parking dla publiczności:

☒

- Catering na miejscu zawodów:

☒

- Toalety na miejscu zawodów:

☒

- Prysznice na miejscu zawodów:

☒

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:

☒

Hotel na terenie obiektu:
Pensjonat Stada Ogierów w Bogusławicach
Bogusławice 58
97-320 Wolbórz
rezerwacje proszę przesłać na adres: marketingSO@stadoboguslawice.com.pl
tel. 695 923 251

Pozostałe hotele:
Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski „GÓRSKI”
Proszenie 1B
97-320 Wolbórz
Tel. 44 616 44 34
e-mail: recepcja@hotel-gorski.net
Hotel Magellan
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31
97-320 Wolbórz
tel. 44 615 43 57
e-mail: recepcja@hotelmagellan.pl
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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
Zamknięcie stajni

Numer
konkursu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzień
środa
środa
czwartek
środa
nd
środa

Data
15.09.2021r.
15.09.2021r.
16.09.2021r.
15.09.2021r.
Data
15.09.2021r.

nd

nd

Godzina
12:00
17:00
7:00
19:00
Godzina
19:00 (w trakcie
odprawy technicznej)
nd

piątek

17.09.2021

17:00

Ranga
Uroczyste otwarcie
OOM
I półfinał duże konie
I półfinał kuce
II półfinał duże konie
II półfinał kuce
Finał duże konie
Finał kuce
Ceremonia
medalowa i
zakończenie OOM

Konkursy – należy dodać
wiersz dla każdego konkursu

Dzień

Data

Godzina

środa

15.09.2021r.

19:00

P-1; czworobok 20 x 60
P-6RK; czworobok 20 x 40
D-2R; czworobok 20 x 60
P-3; czworobok 20 x 40

czwartek
czwartek
czwartek
piątek

16.09.2021r.
16.09.2021r.
16.09.2021r.
17.09.2021r.

8:00

D-3R; czworobok 20 x 60
P-4; czworobok 20 x 40

piątek
piątek
piątek

17.09.2021r.
17.09.2021r.
17.09.2021r.

8:00

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby koni, zawody odbędą się w formule 3-dniowej
(otwarcie stajni, otwarcie OOM i przegląd koni - 14.09.2021; konkursy w dniach 15-17.09.2021
r. zgodnie z programem zawartym w Regulaminie OOM 2021).
Uwaga! Obowiązują wersje programów dostępne pod adresem: pzj.pl  sport  ujeżdżenie
przepisy i regulacje  aktualne programy ujeżdżeniowe na rok 2021
VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Obsługa komputerowa zawodów:

Agnieszka Kaproń, tel. 508 283 867
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Termin zgłoszeń :

05.09.2021r.

Forma zgłoszeń :

www.zawodykonne.com

W zgłoszeniu, w rubryce “UWAGI” należy podać nazwy zawodów (miejsce oraz data),
na których zawodnik uzyskał kwalifikacje do OOM.

VII. OPŁATY
Wpisowe:

500 pln

Opłata antydopingowa: 15pln
Podłączenie samochodu do prądu – należy zgłosić na panelu zawodykonne.com:

200pln

Dodatkowe opłaty:
Siano (kostka)

15 pln

Słoma (kostka)

10 pln

Trociny (kostka/balot)

60 pln

W boksach ściółka standard słoma

Przy wyborze trocin dopłata 120 pln
za 2 baloty przy pierwszym ścieleniu

Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy
przyjazd/późniejszy wyjazd) – chęć pozostania lub
wcześniejszego przyjazdu należy zgłosić w panelu

70 zł za dzień

zawodykonne.com; przedłużenie pobytu możliwe po uzyskaniu
mailowej zgody organizatora

Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty wpisowego / boksów dla koni ponosi Zawodnik.
Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości opłaty według powyższej tabeli wraz ze
zgłoszeniem do dnia zgłoszeń ostatecznych tj. 05.09.2021 r.

Tytuł przelewu: OOM Ujeżdżenie 16-17.09.2021, Imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia; NIP (patrz
poniżej)
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
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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.

W zgłoszeniu (panel zawodykonne.com) 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
Millennium Bank S.A. 20 1160 2202 0000 0003 7794 7364

Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 05.09.2021 opłaty nie podlegają
zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%. Rezygnacji ze startów należy dokonywać wyłącznie pisemnie za

pomocą

panelu

zgłoszeniowego

lub

po

jego

zamknięciu

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

Kryteria przyjmowania zgłoszeń zgodnie z Uchwałą nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021:
https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/04/U-3115-1-E-2021.pdf

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza zasadę, że uczestnicy zawodów ogólnokrajowych
Kalendarza PZJ wraz ze zgłoszeniem dokonują na rzecz organizatora wpłaty wszystkich kosztów
wymienionych w propozycjach zawodów. Osoby, które wycofają konia przed terminem ostatecznych
zgłoszeń otrzymują zwrot od organizatora w pełnej wysokości dokonanych wpłat. Osoby, które
wycofają konia po terminie ostatecznych zgłoszeń lub nie stawią się na zawody otrzymają zwrot
kosztów na warunkach przedstawionych w propozycjach zawodów. W przypadku, gdy organizator
zawodów nie dokona zwrotu kosztów w ciągu 14 dni od daty zakończenia zawodów osoba, która
dokonała wpłaty występuję do PZJ przesłanym na adres mailowy pzj@pzj.pl z pisemnym i
udokumentowanym wnioskiem o zwrot należnej kwoty przez PZJ. PZJ dokona obciążenia organizatora
zawodów kwotą równoważną 150% należnej kwoty zwrotu. Powyższe zasady zostaną
implementowane do wszystkich propozycji zawodów ogólnokrajowych Kalendarza PZJ, które wpłyną
do Biura PZJ po dniu przyjęcia niniejszej uchwały
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Dodatkowe informacje organizatora:
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.
PROŚBY DOTYCZĄCE ROZSTAWIENIA KONI W STAJNIACH NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NA
PANELU ZAWODYKONNE.COM DO TERMINU ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH. PROŚBY
ZOSTANĄ ROZPATRZONE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ORGANIZATORA.
VIII. NAGRODY
Gwarantowana minimalna pula nagród rzeczowych: 10 000 PLN ( dla I-V miejsca w DK i Kuce)
IX. SPRAWY WETERYNARYJNE
L.P.
1
2
3

Funkcja
Powiatowy lekarz wet.
Delegat weterynaryjny
Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko
Konrad Dereń
Jacek Kwiatkowski.
Bernard Turek

Telefon
44 646 44 04
602 639 894
604 247 640

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.
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X. 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 zatwierdzono: 25.08.2021
Komisja ujeżdżenia PZJ:

Kolegium Sędziów PZJ:

Biuro PZJ:

Monika Słowik – 20.08.2021

Katarzyna Widalska – 25.08.2021

Łukasz Pogorzelski – 25.08.2021

