
UJEŻDŻENIE

   PROPOZYCJE
HALOWE ZAWODY REGIONALNE w UJEŻDŻENIU

I. INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE: Salio Klub Jeździecki

DATA: 14 – 15 stycznia 2023

HALOWE: TAK OTWARTE:

ORGANIZATOR: Jeździecki Klub Sportowy Salio

ADRES: 95-001 Biała, Besiekierz Rudny 50

TELEFON: 501005900

EMAIL: dariusz.wieczorek@salio.eu

II. KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Dariusz Wieczorek 5010059004

DYREKTOR ZAWODÓW:  Dariusz Wieczorek 501005900

BIURO ZAWODÓW: Dorota Dworczyńska 663552999

SZEF STAJNI: Tomasz Juszczyk 885026444
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III. OSOBY OFICJALNE

Funkcja Imię i nazwisko Klasa/licencja Kontakt
Sędzia główny Agata Milnerowicz I
Delegat ŁZJ Katarzyna Widalska I
Sędzia Magdalena Operacz I
Sędzia
Delegat techniczny Nd
Klasyfikator Nd
Szef komisarzy Natalia Smagacz
Komisarz Ewelina Ćwiklak - Muśnicka
Delegat weterynaryjny
Lekarz weterynarii
zawodów

Piotr Szpotański 602612996

Asystent lekarza
weterynarii
Podkuwacz Jarosław Obórka 785399206
Obsługa medyczna Medi Trans 602579591
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IV. WARUNKI TECHNICZNE

- Plac konkursowy (wymiary): wymiar 70 x 35 m, kwarcowe z włókniną

- Rozprężalnia (wymiary): wymiar 45 x 23 m, kwarcowe z włókniną

- Place treningowe (wymiary i podłoże): nd

- Plac do lonżowania: nd

- Boksy stałe (wymiary, liczba sztuk): do ustalenia z organizatorem

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk):zgodnie z zapotrzebowaniem, min 3 x 3 m

- Parking dla koniowozów: TAK 

- Parking dla publiczności: TAK

- Catering na miejscu zawodów: TAK

- Toalety na miejscu zawodów: TAK

- Prysznice na miejscu zawodów: TAK

- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:  ograniczona liczba

Restauracja i Hotel Salio na miejscu zawodów.
Śniadania dostępne od 7:00 do 10:00 a obiady od 12:30.

Restauracja czynna codziennie od 7:00 do godziny 22:00

Zakwaterowanie

Hotel Salio

Booking.com

- Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej do godziny 8 rano w sobotę

–   Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, przed,
w trakcie i po zakończeniu zawodów.                                                                                                           -
Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie
za zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.                                      –
Organizator  będzie  egzekwował  prawnie  roszczenia  finansowe  wobec  zawodników,  którzy  nie
wniosą opłaty za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń.
-    Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród.
-    Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.
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Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami konkurencji. Obowiązuje
aktualna dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ i weterynaryjnymi.
Zawodnicy nie posiadający wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczeni do startów.
Koń aby startować w zawodach musi mieć wykupioną opłatę licencyjną według cennika
PZJ.

V.  PROGRAM ZAWODÓW

Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie
23:00.

Dzień Data Godzina
Stajnie dostępne od Piątek 13/01/2022 13:00
Przegląd koni Nd Nd Nd
Re-inspekcja Nd Nd Nd
Odprawa techniczna Nd Nd Nd
Deklaracje startów* przy zgłoszeniu przy zgłoszeniu przy zgłoszeniu
Losowanie kolejności
startów

Nd Nd Komputerowo

Hala dostępna dla zawodników w piątek od 13:00 do 20:00

* Zmiany względem zapisów należy zgłosić do biura najpóźniej dzień przed startem do godziny 12:00,
zmiany w terminie późniejszym opłata 50zł. O wprowadzeniu zmian decyduje Sędzia Główny
zawodów.

Wcześniejszy przyjazd możliwy jedynie po uzgodnieniu z organizatorem.

Numer
konkursu

Ranga Konkursy – należy dodać
wiersz dla każdego
konkursu

Dzień Runda

ZRiT L-1 SOBOTA Runda L ZR i ZT
ZR L-7 młodzik SOBOTA Runda Mł. 1
ZR L-11 młodzik na DK SOBOTA Runda Mł DK
ZR L-6 młodzik SOBOTA Runda Mł 2
ZRiT P-1 SOBOTA Runda P ZR i ZT
ZR N-5 SOBOTA Runda N
ZR N-3 kuce SOBOTA Runda N kuce
ZR D-1 SOBOTA Runda D
ZR D-5 SOBOTA Runda D styl
ZR C-1 SOBOTA Runda C
ZR CC-4 SOBOTA Runda CC
ZR CC-5* SOBOTA
ZR CS-4 SOBOTA Runda CS
ZRiT L-2 NIEDZIELA Runda L ZR i ZT
ZR L-9 młodzik NIEDZIELA Runda Mł. 1
ZR P-6 młodzik na DK NIEDZIELA Runda Mł DK
ZR L-8 młodzik NIEDZIELA Runda Mł 2
ZRiT P-3 NIEDZIELA Runda P ZR i ZT
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ZR N-6 NIEDZIELA Runda N
ZR N-3 NIEDZIELA Runda N kuce
ZR D-2 NIEDZIELA Runda D
ZR D-6 NIEDZIELA Runda D styl
ZR C-2 NIEDZIELA Runda C
ZR CC-3 NIEDZIELA
ZR CC-5 NIEDZIELA Runda CC
ZR CS-8 NIEDZIELA Runda CS

*  Konkursy kwalifikacyjne do freestyle

Obowiązują wersje programów dostępne na www.pzj.pl sport  konkurencje jeździeckie
 ujeżdżenie  dokumenty do pobrania  programy

Na zawodach obowiązują zatwierdzone przez Zarząd PZJ aktualne „Wytyczne w
Sprawie Warunków Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w Związku z

Covid – 19” – z dnia rozpoczęcia zawodów

VI.  ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Obsługa komputerowa zawodów: HTE marketing Jacek Ryczywolski

Termin zgłoszeń : 10/01/2023

Termin zgłoszeń boksów:                          10/01/2023
Forma zgłoszeń : formularz zgłoszeniowy www.zawodykonne.com

VII.  OPŁATY

Prosimy o dokonanie całości wpłat: wpisowe + boks + opłata antydopingowa przelewem. Zgłoszenia
będą akceptowane po uregulowaniu płatności. Prosimy o dokładny opis opłat przelewem:

Jeśli będzie potrzebna faktura – konieczne jest zgłoszenie tego w
dniu przelewu – w późniejszym terminie nie będzie możliwości

wystawienia faktury!!
Jeździecki Klub Sportowy Salio

Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała
75 1090 2705 0000 0001 2090 7934

Prosimy w treści przelewu napisać HZO-A, podać datę zawodów oraz dokładnie podać imię i

nazwisko zawodnika oraz nazwę konia/koni, jakich przelew dotyczy.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, o chęci otrzymania faktury VAT, proszę poinformować
przed dokonaniem przelewu, przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki podczas dodawania zgłoszenia
na panelu: zawodykonne.com - gdzie należy także podać dane do faktury. W przeciwnym razie
wystawienie faktury nie będzie możliwe.

http://www.zawodykonne.com
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Wpisowe za parę koń i jeździec Zawody Regionalne:

Za 1 dzień startów za parę koń i jeździec bez względu na ilość starów 250 zł

Za 2 dni startów za parę koń i jeździec bez względu na ilość startów 300 zł

Boks: 

1 dzień 250 zł w boksach mobilnych

Za całe zawody 300 zł w boksach mobilnych

Dopłata za boks murowany 150 zl

Dodatkowe:                    Trociny balot 100 zł

Podłączenie do prądu za całe zawody:    250 zł

* Prosimy pamiętać o zabraniu wiader i żłobów. Pasza we własnym zakresie
*Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wniesienie wymaganej opłaty  w określonym terminie tj.  do
10/01/2023
*W przypadku braku wpłaty w określonym terminie organizator nie zapewnia boksu
*Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać licencje zgodne z przepisami PZJ oraz
aktualne badania lekarskie.
*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.

*Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com.
*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 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.
*ZAKAZ PALENIA  W STAJNIACH !
*PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW,
PRZYCZEP I TRAILERÓW

REZERWACJA BOKSÓW PO WPŁACIE NA KONTO

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.pl/
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VIII. NAGRODY

* Nagrody i dekoracje tylko w ramach rund

*Gwarantowana minimalna pula nagród finansowych na ZR 2 500 zł (podział zostanie opublikowany
po zamknięciu zgłoszeń)

* Gwarantowana minimalna pula nagród rzeczowych na ZR i ZT 2 500 zł

ORGANIZATOR WYPŁACI WSZYSTKIE NAGRODY ZA ZAJĘTE MIEJCA, TZN W PRZYPADKU GDY
STARTUJE 3 ZAWODNIKÓW I PRZEWIDZIANO 3 NAGRODY WYPŁACONE ZOSTANĄ WSZYSTKIE

NAGRODY

X. SPRAWY WETERYNARYJNE

L.P. Funkcja Imię i nazwisko Telefon
1 Powiatowy lekarz wet. Jacek Tyrankiewicz 42 616 15 70
2 Delegat weterynaryjny
3 Lekarz wet. Zawodów Piotr Szpotański 602612996

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


