Klub Jeździecki „NA KOŃ” w Łagowie
serdecznie zaprasza na:

Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody
oraz parkury otwarte Łagów 18.09.2021 r.
Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody pod patronatem trzech dżentelmenów. Zawody
regionalne i towarzyskie z udziałem jeźdźców zagranicznych, Mistrzostwa Powiatu Zgorzeleckiego
o puchar Starosty Zgorzeleckiego, puchar Wójta Gminy Zgorzelec, puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec
edycja XVIII

PROPOZYCJE
1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa zawodów:
Termin zawodów:
Miejsce zawodów:
Organizator zawodów:
Zgłoszenia:
Biuro zawodów:

Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody
oraz parkury otwarte
18.09.2021 r.
Łagów k/Zgorzelca
Teren obok Leroy Merlin ul. Jeleniogórska 44
Klub Jeździecki „NA KOŃ”
w Łagowie
DZJ

https://zawodykonne.com
Aleksandra Kozak

tel. +48 603 499 848

tel. +48 601 445 855
tel. +48 604 909 626

2. OSOBY OFICJALNE
Komisja sędziowska:
Sędzia DZJ:
Komisarz:
Sędzia kwalifikator:
Lekarz weterynarii zawodów:
Zabezpieczenie medyczne:
Gospodarz toru:

Włodzimierz Gajda – Sędzia Główny
Katarzyna Olkuska
Anna Krzesiewicz
Lidia Twardowska-Gajda
Jacek Pękalski
lek. wet. Dorota Węglińska
RESCUE – ED W&W
Jacek Pękalski

tel. +48 733 972 515
tel. +48 609 212 511
tel. +48 603 209 113

3. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.zawodykonne.com do dnia 16.09.2021 r.
do godziny 20.00.
Zgłoszenia odbywać się będą online JEDYNIE poprzez panel ZawodyKonne.com.
Żadna inna forma zgłoszeń nie będzie ważna.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, należy anulować zgłoszenie na panelu
https://zawodykonne.com najpóźniej do dnia 16.09.2021 r.
W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji w wyżej wymienionym terminie, na zawodniku
spoczywać będzie obowiązek zapłacenia opłaty wpisowej do 3 dni od rozegrania zawodów na
konto Organizatora (KJ „NA KOŃ”).

4. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota, 18.09.2021 r.
Parkury otwarte:
1 T. Krzyżaczki do 40 cm dokładności /238.1.1/
2 T. LL 60 – 70 cm dokładności /238.1.1/
3 T. LL 70 – 90 cm dokładności /238.1.1/
4 T. L 100 cm zwykły /238.2.1/
Zawody regionalne:
1 R. Konkurs klasy LL- 80 - 90 cm TYLKO DLA KUCYKÓW zwykły /238.2.1/ Konkurs o Puchar
Prezesa KJ Black Pony
2 R. Konkurs klasy LL- 90 cm dokładności /238.2.1/
3 R. Konkurs klasy L/L1 – 100 cm /260.3/ O puchar Starosty Zgorzeleckiego
MISTRZOSTWA POWIATU ZGORZELECKIEGO
Przeszkoda specjalna – 105 cm
260.3 - KONKURS NA ZASADZIE KONKURSU ZWYKŁEGO.
PO ZAKOŃCZONYM PRZEJEŹDZIE (po zamknięciu czasu) W CELU ANULOWANIA TYLKO JEDNEGO
BŁĘDU Z PARKURU ZAWODNIK MOŻE PODJĄĆ TYLKO JEDNĄ PRÓBĘ SKOCZENIA SPECJALNIE
PRZYGOTOWANEJ PRZESZKODY (trudniejszą technicznie i wyższą (105 cm), można ją skakać ale nie
trzeba, pokonana bezbłędnie przeszkoda daje minus 4 punkty karne, zrzutka lub nieposłuszeństwo – dopisuje
się kolejne 4 punkty karne). Zawodnik podejmuje decyzję o skoku przeszkody dodatkowej po ukończeniu
parkuru podstawowego i na jej pokonanie ma 90 sekund, może wykonać tylko jedną próbę skoku. Atak
przeszkody po bezbłędnie pokonanym parkurze nie jest oceniany.

4 R. Konkurs klasy L - 100 cm egzaminacyjny
5 R. Konkurs klasy P - 110 cm dwufazowy /274.5.3/ O puchar Burmistrza Miasta Zgorzelec
6 R. Konkurs klasy P - 110 cm Speed&Music /239, tabela C/ O puchar Wójta Gminy Zgorzelec
7 R. Konkurs klasy N - 120 cm dwufazowy /274.5.3/ O puchar KJ „NA KOŃ”
8 R. Konkurs klasy N1 – 125 cm zwykły /238.2.1/

5. INFORMACJE O PODŁOŻU
Parkur i rozprężania – trawiaste podłoże. Pod trawą piach. Podłoże równe, elastyczne i stabilne.
6. SPRAWY ORGANIZACYJNE
✓ Członkowie KJ „NA KOŃ” z zapłaconą składką członkowską za 2021 rok są zwolnieni z opłaty
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

startowej w jednym starcie podczas całego dnia zawodów.
Na miejscu istnieje możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla jeźdźca i konia
w kwocie 30 zł każda.
Organizator udostępnia wodę dla koni. Wiadra do pojenia należy mieć własne.
Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do biura zawodów
przed rozpoczęciem konkursu.
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania weterynaryjne koni oraz
szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startów.
Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodnika przypiętych w widocznym miejscu.
Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach oraz w parkurach treningowych (w biurze zawodów będą dostępne gotowe druki).
W parkurach treningowych OBOWIĄZUJĄ badania lekarskie zawodników.
1. Orzeczenie lekarskie bez względu na wiek zawodnika może wydać:
• wszystkim zawodnikom lekarz specjalista medycyny sportowej;
• zawodnikom niepełnosprawnym lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
2. Zawodnikom do ukończenia 23. roku życia, orzeczenie może wydać:
• lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
medycyny sportowej;
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Badania lekarskie zawodników ważne są do 12. miesięcy. Do ukończenia 16. roku życia,
badania mogą być ważne do 6. miesięcy, jeżeli wymaga tego stan zdrowia zawodnika
lub specyfika współzawodnictwa sportowego.
Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie prawidłowo
zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask).
Na terenie zawodów psy muszą poruszać się na smyczy. Za wszystkie szkody oraz zakłócenia
w przebiegu zawodów wyrządzone przez czworonogi odpowiada ich właściciel/opiekun. Za
niedostosowanie się będą nakładane kary finansowe w wysokości min. 200 zł.

✓
✓
✓
✓

Na miejscu dostępne stoiska grillowe.
Zaleca się wykupienie we własnym zakresie polisy OC dla właściciela konia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów, a w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów lub ograniczenia puli
nagród finansowych.
✓ Organizator zastrzega sobie prawo do innych zmian.

7. OPŁATY
Parkury otwarte :

1 T, 2 T, 3 T, 4 T

50zł / 12 EUR

Konkursy regionalne :

1 R, 2 R

60zł / 14 EUR

3 R, 4 R, 5 R

70zł / 16 EUR

6 R, 7 R, 8 R

80zł / 18 EUR

Do opłat wpisowych już została doliczona opłata antydopingowa.
Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata 20 zł (dotyczy
np. przepisania pary do konkursu innego niż zgłoszony lub zmiany kolejności startu, dopisania
nowego startu).
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.zawodykonne.com
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16.09.2021 r. do godziny 20:00.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia zgłoszenia po terminie.
Biuro zawodów czynne od godz. 9:00.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00.
Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze zawodów na min. 1 godzinę
przed rozpoczęciem konkursu.

Konkurs S&M - Nagrody finansowe w tym konkursie będą wypłacane w przypadku
stawienia się do konkursu minimum 8 par startujących.
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć do biura zawodów pendrive z wybranym
utworem przejazdu do godziny przed rozpoczęciem konkursu.

8. NAGRODY

Parkury otwarte
Nr.
1 T.

Konkurs
Krzyżaczki 40 cm

Nagrody
Flot’s, nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

2 T. LL 60 – 70 cm

Flot’s, nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

3 T. LL 70 – 90 cm

Flot’s, nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

4 T. L - 100 cm

Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe za miejsca I – V

Konkursy regionalne
Nr.
1 R.
2 R.

Konkurs
LL – 80-90 cm KUCE
LL – 90 cm

Nagrody
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe za miejsca I – V
Flot’s, nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

3 R.

L - 100 cm

4 R.

L - 100 cm
EGZAMINACYJNY
P - 110 cm

Flot’s, puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III
Puchar, flo, nagroda rzeczowa dla Mistrza Powiatu Zgorzeleckiego
Flot’s

5 R.
6 R.
7 R.

P - 110 cm Speed
and music
N - 120 cm

8 R.

N 1 – 125 cm

Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca:
I = 150 zł; II = 100 zł; III = 50 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca:
I = 650 zł; II = 550 zł; III = 450 zł
Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca:
I = 450 zł; II = 350 zł; III = 250 zł
Flot’s, puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III

Nagrody rzeczowe: poduszki ręcznie szyte, poduszki w kształcie koni, breloczki, pokrowce na
strzemiona, smaczki, koszule startowe, pojemniki na pasze, maskotki, słodkości i inne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród lub w przypadku
małej frekwencji lub miejsc ex aequo. Nagrody finansowe będą wypłacane w przypadku
stawienia się do konkursu minimum 5 par. W przypadku nie stawienia się do dekoracji –
nagrody nie będą wydane.
9. SPRAWY WETERYNARYJNE
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
Obowiązuje następujący schemat szczepień:

b) szczepienie podstawowe:
•
•

pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia.

c) 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.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych
w czasie transportu i trwania zawodów.
Koszt leków i środków podanych koniowi przez lekarza leczącego zawodów w całości ponosi właściciel
konia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

11. INFORMACJA RODO
•
•
•

teren zawodów jest monitorowany oraz wykonywana jest dokumentacja filmowa i zdjęciowa
jeśli któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie, filmowanie
lub
fotografowanie
swojej
osoby
lub
najbliższych
niezwłocznie
prosi
się
o natychmiastowe opuszczenie terenu zawodów
udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach
eksploatacji (np. internet, portale społecznościowe, prasa, telewizja itp.) i w określonych celach.

Podstawa prawna:
•

•

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018
r. poz. 650).
12. WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 oraz EHV-1

Organizator zawodów ze względy na zagrożenie EHV 1 przygotuje teren zawodów dostosowując go do
możliwości stosowania zasad bioasekuracji koni, m.in. zasady przyjęcia koni, boksy izolacyjne. Zgodnie
z aktualnymi wytycznymi PZJ (https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/03/zasady-postepowania-waspekcie-bezpieczenstwa-biologicznego-dot.-EHV-1.pdf).
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych
i regulaminów COVID-19.
Za nieprzestrzeganie zapisów Wytycznych w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich
w Polsce w związku z COVID-19 zgodnie z Art. 47 pkt 1.2. i 5.2.3. Przepisów Ogólnych Uczestnik
zawodów może być ukarany czerwoną kartką i jednocześnie sprawa będzie skierowana do Rzecznika
dyscyplinarnego PZJ (https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%2022%2006%202020.pdf).
Szanowni Państwo, ze względu na panujący stan pandemii oraz w trosce o dbałość,
bezpieczeństwo i zdrowie, prosimy aby wszystkie osoby wykazujące symptomy przeziębienia
lub grypy wstrzymali się od przyjazdu na zawody. Prosimy o uszanowanie powyższego. Bądźmy
bezpieczni razem.

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 powrotne 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.
Szczegółowy kodeks postępowania z koniem dostępny jest w Przepisach Ogólnych PZJ

Propozycje zatwierdzone przez DZJ w dniu …...

