PROPOZYCJE
OTWARTYCH MISTRZOSTW PODLASIA I ZAWODÓW TOWARZYSKICH
W UJEŻDŻENIU
Supraśl, 18-19.09.2021 r.
1. Organizator:
2.
3.
4.
5.

Klub Sportowy "VICTORIA"

Miejsce zawodów:
Termin:
Uczestnicy:
Komisja sędziowska:

Klub Sportowy „Victoria”, ul. Białostocka 40
18 -19. 09. 2021
zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ/PZJ oraz niezrzeszeni
- sędzia główny - Beata Libera
- sędzia delegat - Paweł Kleszcz
- sędzia - Agata Milnerowicz
- komisarz - Ewelina Ćwiklak-Muśnicka
W pracach komisji uczestniczyć będą sędziowie praktykanci.
- Biuro zawodów - Agnieszka Wasiluk
- Koordynator systemu bezpieczeństwa - Joanna Sokólska
6. Obsługa med./wet.

Termin zgłoszeń:

- zabezpieczenie medyczne: Grupa Ratownicza MEDIVAL
- lekarz weterynarii: Gabinet weterynaryjny "Kasztanka", Melania Kaczyńska
16. 09. 2021 r. (zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrost wpisowego)
Zgłoszenia tylko przez panel www.zawodykonne.com
Obsługa komputerowa: Agnieszka Wasiluk

7. Program zawodów
18.09.2021 r. (sobota)
godz. 8.30
godz. 9.00
- konkurs nr 1
- konkurs nr 2
- konkurs nr 3
- konkurs nr 4
- konkurs nr 5

- odprawa techniczna do konkursów ujeżdżenia
- rozpoczęcie konkursów ujeżdżenia półfinałowych
- kl. C-2
- kl. N-1
- kl. P-1
- kl. L-3
- kl. L-3 towarzyski

19.09.2021 (niedziela)
godz. 9.00
- konkurs nr 6
- konkurs nr 7
- konkurs nr 8
- konkurs nr 9
- konkurs nr 10

- rozpoczęcie konkursów ujeżdżenia finałowych
- kl. C-3
- kl. N-5
- kl. P-3
- kl. L-4
- kl. L-4 towarzyski

godz. 16.00

- uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców

Konkursy będą rozgrywane przy minimum dwóch zgłoszonych zawodnikach.

Zwycięzcami zawodów ujeżdżeniowych uzyskującymi tytuły Mistrzów Podlasia 2021 w
poszczególnych klasach zostają zawodnicy zrzeszeni w Podlaskim Związku Jeździeckim, którzy uzyskali
najwyższą średnią procentową z dwóch przejazdów (półfinałowego i finałowego) w danej klasie.
Mistrz Województwa Podlaskiego zostanie wyłoniony w każdej rozgrywanej klasie: L, P, N, C odrębnie
w klasyfikacji koni dużych i kuców.
Każdy zawodnik może wystartować na dowolnej ilości koni w danym konkursie, przy czym:
- w półfinale zaliczany do klasyfikacji będzie najlepszy wynik przejazdu;
- do finału zawodnik musi wskazać konia, którego wynik będzie liczony do klasyfikacji Mistrzostw
Podlasia.
Do klasyfikacji w Jeździeckiej Lidze Podlasia 2021 w ujeżdżeniu będą zaliczone wszystkie przejazdy
półfinałowe i finałowe zawodników PdlZJ.
Podczas przejazdów konkursowych programy nie mogą być czytane.
Dopuszcza się użycie palcata.
8. Nagrody : puchary i nagrody zwycięzcom konkursów oraz flot’s.
9. Plac konkursowy
Rozprężalnia

- podłoże piaszczyste (20 x 60)
- podłoże piaszczyste

10. Sprawy organizacyjne:
 Wysokość wpisowego – 100,00 zł od konia za każdy dzień zawodów
 Opłata antydopingowa – 10 zł od każdego konia.
 Wysokość startowego:
Konkursy:
kl. L – 20 zł;
kl. P – 25 zł;
kl. N – 30 zł;
kl. C – 35 zł
(startowe w całości przeznaczone na nagrody).
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat.
Z obowiązku tego zwalnia tylko ważna przyczyna losowa uniemożliwiająca przybycie na
zawody zgłoszonych koni i zawodników. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po wyznaczonym
terminie powodujące konieczność poprawek na listach startowych mogą być dokonane po
uzgodnieniu z organizatorem oraz sędzią głównym zawodów i wniesieniu dodatkowej opłaty
w wysokości 30 zł za każdą zmianę.
Opłaty należy uiszczać bezpośrednio po przybyciu na zawody.
 Opłata za boks (siano i słoma) wynosi 150,00 zł za całe zawody. Boksy będą dostępne od
18.09 (sobota) do 19.09 (niedziela). Ilość boksów ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rezerwacja boksów wyłącznie telefonicznie - Hanna Siekierska: 880 869 030.
 Obowiązują wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w
związku z Covid-19 z dnia 20/05/2021.
 Zaświadczenie lekarskie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 rż. oraz zawodników
pomiędzy 21 a 23 rż. może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie dla
zawodników pow. 23 rż. wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub
lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie
medycyny sportowej oraz ważny certyfikat PTMS.
11. Dokumenty, sprawy różne:
 Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
 Wymagane są aktualne dokumenty identyfikacyjne i ważne szczepienia przeciw grypie koni.








W konkursach towarzyskich nr 5 i 10 mogą startować zawodnicy nie posiadający licencji;
obowiązują ważne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, a niepełnoletnich – zgada
rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach.
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 Przepisami i Regulaminami PZJ oraz Regulaminem
Jeździeckiej Ligi Podlasia 2021.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez KS "Victoria" i partnerów
zawodów podanych danych osobowych w celach: informacyjnych, marketingowych,
promocyjnych, monitorowania jakości usług. Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę:
na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, użycie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych takich jak telefon oraz automatycznych systemów wywołujących, przez KS
"Victoria" oraz Partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego.
Propozycje zgodne z kalendarzem imprez i zawodów PdlZJ.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest
najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

ZAPRASZAMY NA ZAWODY…..

ZARZĄD
KS VICTORIA

Zatwierdzono
Kolegium Sędziów PdlZJ

