PROPOZYCJE
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
ŁOPUSZKA MAŁA 8 MAJA 2022

INFORMACJE OGÓLE

Ranga: Zawody regionalne i towarzyskie
Klasy konkursów: N, P, L
Miejsce: Teren Kańczudzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zalew w Łopuszce Małej gmina Kańczuga
GPS: 49.962663, 22.404406
Termin: 08.05.2022
Organizator: Klub Jeździecki Rumak w Manasterzu
Biuro zawodów: Magdalena Jabłońska
Email: magdalenajablonska@o2.pl
Tel.: 501 337 784, 604 450 487
Zabezpieczenie medyczne - Zespół ratowników z karetką - Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu

OSOBY OF IC JALNE
Komisja sędziowska:
Marcin Kozieł – przewodniczący
Magdalena Jabłońska – delegat techniczny
Joanna Wierzbińska – członek komisji
rotacyjnie – komisarz
Komisja weterynaryjna:
dr. Marek Tischner – przewodniczący
dr. Wojciech Błachuciak – członek komisji, lekarz leczący
Gospodarz toru: Grzegorz Leś
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P R O G R A M Z AW O D Ó W

Badanie weterynaryjne dla konkursu klasy N: 08/05 godzina 8.00
Badanie weterynaryjne dla pozostałych konkursów: 08/05 od godziny 9.00
Odprawa techniczna: dla klasy N godz. 8.15, dla klasy P godz. 11.00, dla klasy L godz. 12.00.
Większość informacji zazwyczaj omawianych na odprawie będzie udostępniona online przed zawodami.
Biuro na miejscu zawodów otwarte w niedzielę od godziny 7.00
Konkurs nr 1 klasy N na dystansie 80km o puchar Klubu Jeździeckiego RUMAK w Manasterzu
Start wspólny, indywidualny lub w grupach od godz. 9.00
etap
Dystans
Czas przedstawienia
Obowiązkowy odpoczynek
konia do badania
1
2
3

40 km (20+20)
20 km
20 km

15 min
15 min
20 min

40 min
40 min

Konkurs nr 2 klasy P na dystansie 40km o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
Starty indywidualne lub w grupach od godz. 12.00
etap
Dystans
Czas przedstawienia Obowiązkowy odpoczynek
konia do badania
1
20 km
15 min
40 min
2
20 km
20 min
Konkurs nr 3 klasy L na dystansie 20km o puchar Dyrektora Kańczuckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Starty indywidualne lub w grupach od godz. 13.00
etap
Dystans
Czas przedstawienia Obowiązkowy odpoczynek
konia do badania
1
10 km
15 min
40 min
2
10 km
20 min
Konkurs nr 4 TOWARZYSKI klasy L na dystansie 20km
Starty indywidualne lub w grupach od godz. 13.30
etap Dystans Czas
Obowiązkowy
przedstawienia
odpoczynek
konia do badania
1
10km
15 min
40 min
2
10km
20 min

Maksymalne
tętno konia

Możliwa ilość przedstawienia
konia do badania

64 ud./min
64 ud./min

2
2

Konkursy zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami i Regulaminami obowiązującymi w dniu rozgrywania zawodów(wyjątek:
możliwość dwukrotnego wejścia na bramkę końcową w konkursie towarzyskim). Przepisy dostępne na stronie www.pzj.pl

I N F O R M A C J E O T R A S I E I M I E J S C U Z AW O D Ó W
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Zawody rozgrywane będą na terenie zalewu w Łopuszce Małej, administrowanym przez Kańczucki Ośrodek Sportu i
Rekreacji, trasy poprowadzono na terenie gminy Kańczuga.
Pętla o długości 10 km. (niebieska)
Trasa poprowadzona drogami polnymi o podłożu trawiastym, krótki ( 100m) odcinek drogi szutrowej z możliwością jazdy
trawiastym poboczem. Różnica wzniesień ok 100m.

Pętla o długości 20km. (czerwona)
Trasa poprowadzona drogami polnymi o podłożu trawiastym, trzy odcinki (100m, 300m i 700m) drogi szutrowej z
możliwością jazdy trawiastym poboczem oraz jeden (700m) asfaltu. Różnica wzniesień ok 250m.
Bramka weterynaryjna oraz pole serwisowe zlokalizowane na podłożu trawiastym.
Wiadra, siano, pasze – we własnym zakresie.

S P R AW Y O R G A N I Z A C YJ N E

ZGŁOSZENIA do dnia 4 maja na adres email: magdalenajablonska@o2.pl
W zgłoszeniu do Zawodów Regionalnych wymagane są następujące dane:
Imię i nazwisko zawodnika, Nr PZJ, Nr licencji (ze strony PZJ, baza Artemor), Nazwa konia, Nr PZJ konia, Nr paszportu, Nr
licencji konia (PZJ, Artemor), konkurs do którego zgłasza się para.
Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ.
Konie muszą posiadać aktualną licencję i znajdować się w bazie ARTEMOR PZJ oraz paszport, w którym muszą być
wpisane aktualne szczepienia przeciwko grypie koni.
Dla zawodników startujących w konkursie towarzyskim wymagane jest ubezpieczenie NNW od sportów
ekstremalnych/jeździectwa na dzień zawodów, aktualne badanie lekarskie ze zgodą na start w zawodach
jeździeckich, dla zawodników niepełnoletnich zgoda na start od rodziców/prawnych opiekunów.
Konie startujące w zawodach towarzyskich muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie
koni.
Ze względów organizacyjnych w zawodach będzie mogło wziąć udział do 30 koni. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata organizacyjna
Dla konkursów regionalnych : 300 zł
dla konkursów towarzyskich : 200 zł
Opłata organizacyjna będzie pobierana na miejscu w biurze zawodów (tylko gotówka).
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.

- str. 3 z 5 -

Zawody są wydarzeniem jednodniowym, bez możliwości stacjonowania w stajni i wynajęcia boksów.

DEKORACJA oraz uroczyste zakończenie zawodów po zakończeniu ostatniego konkursu ok. godziny 17.
Obecność na dekoracji jest obowiązkowa. Podczas dekoracji obowiązuje elegancki strój jeździecki.
Organizator zapewnia flots dla wszystkich uczestników zawodów oraz puchary dla zwycięzców.

Wyżywienie:
Blisko miejsca zawodów (300m) znajduje się restauracja „Zajazd Ranczo”
( https://www.facebook.com/ZRanczo/ ).

Istnieje możliwość skorzystania z sauny na terenie ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia. 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 podczas zawodów lub transportu.
W czasie startu i treningów przed zawodami, zawodnika obowiązuje zapięte , trzypunktowe, twarde nakrycie głowy oraz
obuwie jeździeckie z obcasami lub w przypadku startu w obuwiu sportowym strzemiona zamknięte (z koszyczkiem).
Zabronione baty, ostrogi, czarna wodza.

S P R AW Y W E T E R Y N A R YJ N E

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
- Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od drugiego szczepienia.
Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe.
- Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, muszą być przeprowadzane przed upływem
terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu a dla koni
nieuczestniczących w zawodach np. ze względów zdrowotnych, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed
upływem 1 roku;
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W momencie rozpoczęcia startu w zawodach, koń musi posiadać szczepienie przypominające nie starsze niż 6 miesięcy,
dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni.
Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia
Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie
podstawowe;
Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii
dokonującego szczepienia.

KO D E K S P O S T Ę P O WA N I A Z KO N I E M

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. 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 środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży
klaczy, oraz do przypadków nadużywania przemocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie 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 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.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez Podkarpacki Związek Jeździecki dnia 13.04.2022 – Agnieszka Kloc
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