Propozycje Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu (ZR-D, ZT-D)
WARUNKI OGÓLNE:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego,
Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego,
Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia z 2019,
Przepisy w powożeniu i para-powożeniu zaprzęgami FEI 2019,
Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego,
Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni,
Przepisy o Sędziach.
Przepisy zawodów towarzyskich Podkarpackiego Związku Jeździeckiego
Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu

Propozycje zatwierdzone przez:
WZJ – 27.04.2019 r.
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

3.

II.

Typ zawodów
Ranga zawodów: ZR-D, ZT-D
Kategoria wiekowa: S
Data: 06.07.2019 r.
Miejsce: RACŁAWÓWKA gmina Boguchwała
Organizator:
Nazwa: Klub Jeździecki KRESY
Adres: Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz
Tel. 604278813
Email: fryzyjskie@op.pl
Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów: Tomasz Orłowski
Email: fryzyjskie@op.pl
Tel. 604278813
OSOBY OFICJALNE
1. Komisja Sędziowska:
1) Bogusława Długosz– Sędzia Główny
2) Czesława Grycz – Sędzia
3) Jagoda Piotrowska - Sędzia
2. Gospodarz Toru: Monika Latko
3. Komisarz – Monika Trzos – Baryła, Gabriela Piotrowska
4. Delegat Techniczny: Czesława Grycz
5. Lekarz weterynarii zawodów – Wojciech Błahuciak

III.

WARUNKI TECHNICZNE

DZIEŃ 1

KLASA L i N
FORMAT 3
UJEŻDŻENIE I MARATON KOMBINOWANY

DZIEŃ 2

X

DZIEŃ 3

X

1. Program zawodów:

SPRAWY FORMALNE
(OPŁATY, DOKUMENTY)
ZEBRANIE TECHNICZNE
PRZEGLĄD
WETERYNARYJNY
OGLĄDANIE TRASY
PRÓBA UJEŻDŻENIA
MARATON
KOMBINOWANY

KLASA L1, L2
data/godz.
06.07.2019/7.30-8.30

KLASA N1, N2
data/godz.
06.07.2019/ 7.30-8.30

x
x

x
x

06.07.2019/ 8:30-9.30
06.07.2019/ 10:00
06.07.2019/ 12:00

06.07.2019/ 8.30-9:30
06.07.2019/ 10:00
06.07.2019/ 12:00

ZAWODNICY BIORĄCY UDZIAŁ W ZAWODACH DWUDNIOWYCH (05-06.07.2019)
I MISTRZOSTWACH KONKURS UJEŻDŻENIA JADĄ W DNIU 05.07.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów!!!
2. Próba ujeżdżenia
Klasa konkursu
KLASA L1, L2
KLASA N1, N2

Program ujeżdżenia
program MPMK dla koni 4 letnich
program MPMK dla koni 5 letnich

3. Maraton kombinowany

Klasa Konkursu

Wg. tabeli

KLASA L1, L2,N1,N2

według art 960, przepisów FEI (wydanie 11,
aktualizacja 15.03.2019)

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgodnie z REGULAMIN ROZGRYWANIA KRAJOWYCH ZAWODÓW W POWOŻENIU i PARAPOWOŻENIU, Regulaminem rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu oraz Przepisami
zawodów towarzyskich Podkarpackiego Związku Jeździeckiego.
2. Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu rozgrywane w dwóch kategoriach:
MAŁA RUNDA (KLASA L) – klasa otwarta, dostępna dla amatorów oraz zawodników
zarejestrowanych w PZJ lub WZJ
• DUŻA RUNDA (KLASA N) – dostępna dla zawodników zarejestrowanych w PZJ lub WZJ,
posiadających aktualną licencję oraz brązową odznakę w zakresie powożenia
3. Zawody rozgrywane w kategorii wiekowej senior:
•

Kategoria
zaprzęgi single
zaprzęgi pary
Kuce single
Kuce pary
3. Konie

seniorzy
Od 14 lat
Od 16 lat
Od 14 lat
Od 14 lat

Klasa konkursu
Minimalny wiek konia/kuca
Klasa L
4 lata
Klasa N
5 lat
• Kuce nie mogą przekraczać 148 cm w kłębie bez podków lub 149 cm w kłębie w
podkowach. Wszystkie powyżej tej miary klasyfikowane są jako konie. Kuce w parze nie
mogą mieć mniej niż 108 cm w kłębie bez podków lub 109 cm w kłębie w podkowach.
Minimalna wysokość kuca w zaprzęgu jednokonnym wynosi 120 cm w kłębie bez podków
lub 121 cm w kłębie w podkowach. W przypadkach wątpliwych Sędzia Główny zarządza
pomiar wzrostu.
• Klacze ciężarne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem nie mogą
startować w zawodach.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia wstępne
Zgłoszenia imienne
Zgłoszenia ostateczne

15.05.2019 r.
01.06.2019 r.
06.06.2019 r.

Zgłoszenia na druku PZJ prosimy wysyłać na adres: fryzyjskie@op.pl
3. Warunki finansowe:
Zgodnie z Regulaminem powożenia Art.10
1) OPŁATA WPISOWA:
Klasa
L1, L2
N1,N2
4. Warunki dla koni:

Opłata (PLN)
150,00
150,00

•
•

udostępnienie niezadaszonego (pod drzewami) miejsca do uwiązania konia – opłata 20 zł
Boksy letnie – 200 zł (pierwsza ściółka - słoma)

Liczba boksów ograniczona (pierwszeństwo mają biorący udział w zawodach 2-dniowych),
decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie przedpłaty.
•
•

Boksy zostaną udostępnione od dnia 04.07.2019 r. - godz. 18.00,
do 07.07.2018 godz. 11.00.
Miejsca do uwiązania koni zostaną udostępnione w dniu 06.07.2019 r.
od godz. 5.00 do 20.00.
ZAKAZ PUSZCZANIA KONI LUZEM NA PASTWISKA !!!!

Opłaty dodatkowe:
siano - 10,00 zł/kostka
słoma – 10,00 zł/kostka
trociny - 60,00 zł/balot
2) Opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
3) Podłączenie do prądu - 100,00 zł/całe zawody
4) Zgłoszenie po terminie dodatkowa opłata 100,00 zł od zaprzęgu
Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości wartości rezerwowanych boksów –
uiszczenie opłaty jest warunkiem rezerwacji boksu/boksów
W przypadku przyjazdu z koniem w dniu 06.07.2019. zgłaszający ma obowiązek dokonania
przedpłaty w wysokości opłaty wpisowej wraz ze zgłoszeniem ostatecznym. W razie rezygnacji z
udziału w zawodach przedpłaty nie będą zwracane!
Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie e-mailem: fryzyjskie@op.pl
Organizator może odwołać zawody w przypadku zgłoszenia na zawody mniej niż 9 zaprzęgów.
Wpłacone przedpłaty zostaną zwrócone na konto wpłacającego.
Nazwa Banku: Raiffeisen Polbank
Adres odbiorcy: Racławówka 291 a, 36-047 Niechobrz
Nazwa Odbiorcy: Klub Jeździecki Kresy
Numer konta: 08 1750 0012 0000 0000 4001 5175
4. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Lista miejsc noclegowych, hoteli:
•
•
•
•
•

Hotel PODR ul. Suszyckich 9, Boguchwała (9 km)
Hotel ODEON ul. Techniczna 1, Boguchwała (6 km)
Motel Taurus ul. Podkarpacka 190, Rzeszów (8 km)
Hotel Horyzont ul. Podkarpacka 54, Rzeszów ( 8 km)
Hotel Twierdza ul. Podkarpacka 10B, Rzeszów (9 km)

V. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 28-30 oraz Regulaminem powożenia

Art. 10)
Miejsce
I.

Klasa L1, L2 kuce, konie
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
1 500

II.

III.

Klasa N1, N2 kuce, konie
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
Puchar + medal
nagroda
rzeczowa
1 500

Puchary i medale zostaną rozdane przy minimalnej ilości: 3 zaprzęgi w danej klasie i kategorii
Suma nagród: 3 000 zł (ZR-D + ZT-D)
Organizator zapewnia wstęgi honorowe (rozety) – wstęgami honorowymi powinno być
udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii.
VI. INNE
1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do
osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane
jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
2. Sprawy weterynaryjne
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:
•
•

Lp.
1
2.

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.

Funkcja
Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Lekarz Weterynarii

Imię i nazwisko
PIW Rzeszów

telefon
17 852 12 45

Wojciech

534777290

Zawodów

Błahuciak

VII. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

