LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"
ul. Brylantowa 14
36 - 060 Głogów Młp.
woj. podkarpackie

tel. (0-17) 851-77-11
biuro@zabajka.org
http://www.zabajka.org

NIP: 813 – 110 – 02 – 03; KRS: 0000003258
Konto: Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
85 9159 0000 2001 0009 9583 0001

Propozycje zawodów

REGIONALNE I TOWARZYSKIE ZAWODY
W UJEŻDŻENIU
- I i II eliminacja „ZABAJKA CUP 2022” -

i CZWOROBOKI OTWARTE

07 - 08 MAJ 2022
LKJ „ZABAJKA”
ul. Brylantowa 14,
Głogów Małopolski

Propozycje zatwierdzone przez PDKZJ, dn.: 15.04.2022 r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE

TERMIN ZAWODÓW :

07 - 08 MAJ 2022 (sobota – niedziela)

MIEJSCE ZAWODÓW :

Hipodrom LKJ „Zabajka”

ORGANIZATOR :

Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka”, 36-060 Głogów Młp., ul. Brylantowa 14
Tel. (0-17) 851-77-11, http://www.zabajka.org, biuro@zabajka.org

OSOBY OFICJALNE :

✓ Sędzia Główny: Małgorzata Mastalerczyk,
✓ Sędzia: Izabela Orłowska,
✓ Komisarz: Danuta Zakrzewska.

UCZESTNICTWO :

Zawody regionalne i towarzyskie - Sekcje i kluby zarejestrowane w WZJ, niezrzeszeni,
zaproszeni goście – "wszystkie kategorie wiekowe".
Chętni uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko.

ZGŁOSZENIA:

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 4 MAJA 2022 r.
Zgłoszenia wyłącznie przez portal www.zawodykonne.com.
Do zgłoszeń obowiązkowo należy dołączyć skany/zdjęcia dokumentów:
- paszport konia,
- badania lekarskie,
- ubezpieczenie NW ,
- zgoda rodziców (zawodnicy poniżej 18 lat)].
Zgłoszenie wniesione i zaakceptowane a niewycofane do dnia 04.05.2022 r, równoznaczne
jest z przyjęciem zobowiązania do pełnej opłaty startowej na rzecz Organizatora.
Wniesienie zgłoszenia na zawody jest równoznaczne ze zgodą na publikacje imienia
i nazwiska na listach startowych i wynikach konkursu (format papierowy na terenie
zawodów, format elektroniczny w mediach) oraz ze zgodą na fotografowanie
i filmowanie na terenie ośrodka.
W przypadku pytań - droga mailowa: e-mail: biuro@zabajka.org, zawody@zabajka.org., tel.
kontaktowy: (0-17) 851-77-11; 509-827-725 – rezerwacja noclegów ; 696-921-275 – sprawy
organizacyjne.

DOKUMENTY :

W związku z sytuacją COVID-19, wraz ze zgłoszeniem należy przesłać skany wymaganych
dokumentów. Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów
w dniu 7 maja 2022 r. (sobota) od godz. 7:00 do 8:00.

PRZEPISY
Przepisy:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi Przepisami i Regulaminem PZJ.
PZJ wprowadza zapis o obowiązkowych kamizelkach ochronnych dla dzieci do 15 roku
życia (włącznie) Art. 256.1.7.,
LISTY STARTOWE :

KLASYFIKACJA OGÓLNA :

PROTESTY I SKARGI :

Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) jest możliwe tylko za zgodą
Sędziego Głównego (nie dotyczy skreśleń koni z danego konkursu czy też zawodów).
•
•

Flots dla miejsc 1-3, oraz 25% startujących w konkursie.
Dekoracja konkursów po zakończonych przejazdach - ok. godz. 12:30.

Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem
kaucji (podstawa prawna - art. 65 i art. 66 przepisów ogólnych PZJ); wysokość kaucji - patrz
punkt IV.

II.

PROGRAM ZAWODÓW

UWAGA!

DZIEŃ 1 7 maja (sobota)

Zawody rozgrywane
będą zgodnie z
aktualnymi Przepisami
i Regulaminami PZJ.

godz. 8.00*
Konkurs nr 1 Kl. L - I eliminacja Zabajka Cup 2022 w klasie L:
✓ Konkurs nr 1A-1, klasy L1 – towarzyski,
✓ Konkurs nr 1A-2, klasy L2 – towarzyski,
✓ Konkurs nr 1B-1, klasy L1 – regionalny,
✓ Konkurs nr 1B-2, klasy L2 – regionalny,
Klasyfikacja: suma zdobytych punktów procentowych w przejazdach L1 i L2:
- puchar za I miejsce,
- bony do wykorzystania w Gospodzie „Wiśta-Wio”, za miejsca: I – V.
Konkurs nr 2 Kl. P - I eliminacja Zabajka Cup 2022 w klasie P
✓
✓
✓
✓

Konkurs nr 2A-1, klasy P1 – towarzyski,
Konkurs nr 2A-2, klasy P2 – towarzyski,
Konkurs nr 2B-1, klasy P1 – regionalny,
Konkurs nr 2B-2, klasy P2 – regionalny

Klasyfikacja: suma zdobytych punktów procentowych w przejazdach P1 i P2:
- puchar za I miejsce,
- bony do wykorzystania w Gospodzie „Wiśta-Wio”, za miejsca: I – V.
Konkurs nr 3 - Czworoboki otwarte (60x40 cm) – programy w zależności od zgłoszeń.
DZIEŃ 2 8 maja (niedziela)
godz. 8.00*
Konkurs nr 4 Kl. L - II eliminacja Zabajka Cup 2022 w klasie L:
✓ Konkurs nr 4A-1, klasy L1 – towarzyski,
✓ Konkurs nr 4A-2, klasy L2 – towarzyski,
✓ Konkurs nr 4B-1, klasy L1 – regionalny,
✓ Konkurs nr 4B-2, klasy L2 – regionalny,
Klasyfikacja: suma zdobytych punktów procentowych w przejazdach L1 i L2:
- puchar za I miejsce,
- nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
- bony do wykorzystania w Gospodzie „Wiśta-Wio”, za miejsca: I – V.
Konkurs nr 4 Kl. P - II eliminacja Zabajka Cup 2022 w klasie P
✓
✓
✓
✓

Konkurs nr 5A-1, klasy P1 – towarzyski,
Konkurs nr 5A-2, klasy P2 – towarzyski,
Konkurs nr 5B-1, klasy P1 – regionalny,
Konkurs nr 5B-2, klasy P2 – regionalny

Klasyfikacja: suma zdobytych punktów procentowych w przejazdach P1 i P2:
- puchar za I miejsce,
- nagrody rzeczowe za miejsca I-III,
- bony do wykorzystania w Gospodzie „Wiśta-Wio”, za miejsca: I – V.
Konkurs nr 6 - Czworoboki otwarte (60x40 cm) – programy w zależności od zgłoszeń.

* - UWAGA: - Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów
w zależności od różnych uwarunkowań w dniu zawodów.
Limit dzienny startów dla jednego konia:
- 2 przejazdy ujeżdżeniowe,
- 2 przejazdy ujeżdżeniowe + 1 konkurs skokowy,
- 1 przejazd ujeżdżeniowy + 2 konkursy skokowe,

III.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

WARUNKI TECHNICZNE :

Zawody odbywać się będą na terenie otwartym.
✓ Tor konkursowy, wymiary: 60 x 20 [m] – podłoże piaszczyste z flizeliną
✓ Rozprężalnia, wymiary: 35 x 50 [m] – podłoże piaszczysto-trawiaste

ZEBRANIE TECHNICZNE :

Losowanie kolejności startów w Mistrzostwach odbędzie się w piątek 6.05.2021 r
o godz.19.00 w biurze zawodów
• Boksy dla koni (30 szt.), przygotowane od dnia 6 maja 2021 r. od godz. 16.00
(rezerwacja wg kolejności zgłoszeń).
• Opłaty za boksy, siano i słomę – patrz punkt IV.
• Pasza, pojemniki, wiadra do pojenia – we własnym zakresie.
• Cisza nocna w stajni obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
• Prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
• Poza osobami oficjalnymi, prawo wstępu do stajni mają tylko: szefowie ekip,
trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.

STAJNIE LETNIE :

ORGANIZACJA
ZAWODÓW :

UWAGA: W trakcie zawodów będą obowiązywać wytyczne PZJ, w sprawie warunków
organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z covid-19 zamieszczone pod
linkiem: https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%2031.05.pdf
W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega
sobie prawo do zmian w programie zawodów.
ZAWODY ORGANIZOWANE ŁĄCZNIE Z ZAWODAMI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY:
ZT-B i ZR-B.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ :

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.

UBEZPIECZENIE :

Przypominamy o obowiązkowym ubezpieczeniu NW na czas zawodów oraz aktualnych
badaniach lekarskich zawodników. W przypadki zawodników niepełnoletnich wymagana
jest pisemna zgoda rodziców. Zaleca się konie objąć ubezpieczeniem OC.

SPRAWY

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
• Szczepienie podstawowe:
✓ pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
✓ drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od
pierwszego szczepienia,
• Szczepienie przypominające:
✓ co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres
karencji),
✓ żadne szczepienie przypominające nie może się odbywać później niż na 7 dni
przed przybyciem na zawody.

WETERYNARYJNE :

ZAKWATEROWANIE :

We własnym zakresie i na własny koszt:
Można dokonać rezerwacji w LKJ „Zabajka”:
✓ domki 2-osobowe (stare), cena 50 zł/doba, z własnymi śpiworami;
✓ domki 2-osobowe (nowe), cena 90/doba zł;
✓ domek 4-osobowy (nowy), cena 160/doba zł;
✓ pokoje gościnne 2 osobowe, cena 90/doba zł;
✓ pokoje gościnne 3 osobowe, cena 140/doba zł;

WYŻYWIENIE :

We własnym zakresie i na własny koszt. Organizator oferuje wyżywienie gospodzie „WiśtaWio” na terenie ośrodka LKJ „Zabajka”.

IV.

OPŁATY

UWAGA! Wpłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy Głogów Młp. 85 9159 0000 2001 0009 9583 0001.
Wpłaty muszą być uregulowane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1. W przypadku
nieuregulowania opłat w terminie, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY
(W PLN)

UWAGI

200

od pary zawodnik/koń za dwa dni startów

130

od pary zawodnik/koń za jeden dzień startów

50

za 1 przejazd w czworobokach otwartych.

25

za dzień od pary zawodnik/koń za dodatkowy start
w konkursie skokowym

50

za boks na zawody ,

35

opłata dodatkowa za każdy dzień - w przypadku
wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu.

SŁOMA

10

za kostkę; organizator zapewnia pierwszą słomę.

SIANO

15

za kostkę

PODŁĄCZENIE PRĄDU

100

opcjonalnie; za całe zawody

10

po wywieszeniu list przez sędziego głównego, nie dotyczy
skreśleń

200

kaucja; więcej szczegółów – patrz punkt I.

ORGANIZACYJNA
(STARTOWA OD ZAWODNIKA )

BOKSY W STAJNI LETNIEJ

DOKONANIE ZMIAN NA
LISTACH STARTOWYCH

PROTESTY I SKARGI
LICENCJA GOŚCINNA DLA
ZAGRANICZNEGO KONIA

LICENCJA GOŚCINNA DLA
ZAGRANICZNEGO ZAWODNIKA

V.

60
60

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

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.
1.
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.
Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do
podawania leków, środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do
przypadków nadużywania przemocy.

3.
4.

5.

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.
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.

PREZES LKJ „ZABAJKA"
Joanna Bartoszewska

