Zawody Regionalne
w ujeżdżeniu o Puchar Wójta Gminy
Dobrzyniewo Duże
Chraboły, 15.08.2021 (niedziela)
OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW
JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 oraz wytycznymi Polskiego Związku
Jeździeckiego, a także zapisami KW PZJ dotyczącymi zasad bioasekuracji EHV1-4. Organizator
powoła koordynatora (zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w dniu rozgrywania zawodów)
nadzorującego system bezpieczeństwa.
Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor oraz o których mowa w pkt 1 niniejszego
artykułu muszą być dostarczone w formie elektronicznej razem ze zgłoszeniami na zawody.

Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych.
Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku
zastosowania się do jego treści.
Organizator:
Dyrektor zawodów:
Termin zawodów:
Miejsce:
Uczestnicy:
Warunki techniczne:

CSJ Chraboły, Chraboły 108A, 16-002 Dobrzyniewo Duże
www.podlaskafundacjajezdziecka.pl
Agnieszka Szafran (tel. 606 879 441)
15.08.2021
CSJ CHRABOŁY, Chraboły 108A
Zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ /PZJ oraz
niezrzeszeni
plac konkursowy – podłoże piaszczyste
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rozprężalnia: 50m x 20m oraz 40m x 20m – podłoże piaszczyste

OSOBY OFICJALNE:








Sędzia główny – Dorota Kaczmarczyk (lic. A1)
Sędzia delegat – Magdalena Operacz
Członek komisji sędziowskiej – Patrycja Modlińska
Komisarz – Magdalena Jarmuła
Lekarz weterynarii – Gabinet weterynaryjny „Kasztanka”, Melania Nowak
Koordynator systemu bezpieczeństwa – Jarosław Szafran
Zabezpieczenie medyczne – Sekcja Ratownictwa Specjalistycznego Podlaskiego
Stowarzyszenia „Młoda Krew”

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 13.08.2021
Zgłoszenia przez panel zgłoszeniowy https://zawodykonne.com/zawody/29/177
tel. Agnieszka Szafran 606 879 441, Marek Guz 503 030 444, email: bazamg@wp.pl

PROGRAM ZAWODÓW:
Niedziela 15.08.2021, rozpoczęcie konkursów 11:00











nr 1 –
nr 2 –
nr 3 –
nr 4 –
nr 5 –
nr 6 –
nr 7 –
nr 8 –
nr 9 –

CC-1
C-1- półfinał
C-3- finał RUNDY C
N-4- półfinał
N-5-finał RUNDY N
P-2-półfinał
P-3- finał RUNDY P
L-2*-półfinał
L-3*-finał RUNDY L

Nagrody będą przyznawane za zwycięstwo w rundzie. Start w rundach jest nieobowiązkowy,
można startować w dowolnym konkursie.
Konkursy rozgrywane będą przy minimum 2 zgłoszonych zawodnikach. Wyniki wszystkich
konkursów zaliczone będą do rankingu Jeździeckiej Ligi Podlasia 2021.

@2020 Klub Jeździecki Chraboły | www.podlaskafundacjajezdziecka.pl

* - W zależności od poziomu obostrzeń związanych z COVID konkursy mogą być rozgrywane
jako regionalne i/lub towarzyskie. W konkursach regionalnych wszystkich zawodników i
wszystkie konie obowiązuje aktualna licencja WZJ lub PZJ. W przypadku braku możliwości
startu zawodnika i/lub konia nieposiadającego licencji organizator umożliwi przejazd treningowy
przed konkursem.

OPŁATY ORGANIZACYJNE za jednego konia 120 zł płatne w dniu zawodów.
Wysokość opłaty startowej:
w konkursach nr 8,9 płatne 10 zł, konkurs nr 6,7 -15 zł, konkurs nr 5,4 – 20 zł, konkurs nr 2,3 –
25 zł, konkurs nr 1 – 30 zł, (startowe w całości przeznaczone na nagrody).
Opłata antydopingowa- 10zł
W konkursach przewidziane są nagrody rzeczowe, nagrody finansowe za I miejsca w konkursach
P, N i C, flots dla koni.
Organizator nie zapewnia boksów.
Opaty można wpłacić na konto CSJ Chraboły lub w biurze zawodów:

Nr KONTA: 96 1600 1462 1816 9168 7000 0001
Centrum Szkolenia Jeździeckiego "Chraboły", Chraboły 108A, 16-002 Dobrzyniewo
Duże
"Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych , tj 13.08.2021r opłaty nie podlegają zwrotowi.
Brak wycofania konia po terminie zgłoszeń ostatecznych niezależnie czy przedpłata została dokonana, czy
nie, powoduje konieczność pokrycia kosztów organizacji zawodów w cenie wpisowego tj. w kwocie 120 zł
od konia. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń.
Kryteria Przyjmowania zgłoszeń zgodnie z Uchwałą nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021
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https://pzj.pl/wp-content/uploads/2021/04/U-3115-1-E-2021.pdf
W dniu zawodów należy stawić się z potwierdzeniem przelewu.
Zgłoszenie w terminie i nie wycofanie go do 13.08.2021r jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do
zapłaty

Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po wyznaczonym terminie – startowe + 50%, poprawki na
listach startowych mogą być dokonane po uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym
zawodów i wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 20 zł za każdą zmianę.
Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja w/g regulaminów i przepisów PZJ.
Wymagane są aktualne dokumenty identyfikacyjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni.
Konie nieposiadające ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren zawodów.
UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 27 lutego 2019 roku: rozporządzenie ) Zaświadczenie o
braku przeciwwskazań do uprawiania sportu dla zawodników powyżej 23 roku życia musi być
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
oraz ważny certyfikat PTMS
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać
w czasie trwania zawodów oraz transportu przed i po zawodach.
Zawody odbywają się zgodnie z zasadami i regulaminami PZJ oraz regulaminem Jeździeckiej
Ligi Podlasia 2021. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Centrum
Szkolenia Jeździeckiego "Chraboły" i partnerów zawodów podanych danych osobowych w
celach: informacyjnych, marketingowych, promocyjnych, monitorowania jakości usług.
Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę: na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, takich jak telefon oraz
automatycznych systemów wywołujących przez CSJ Chraboły oraz partnerów zawodów dla
celów marketingu bezpośredniego.
Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów Pdl ZJ.
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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.
ZAPRASZAMY ZARZĄD "CSJ "Chraboły.
Zatwierdzono: Kolegium Sędziów PdlZJ

CSJ CHRABOŁY
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