ZAWODY REGIONALNE
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

STARE ŻUKOWICE, 21 KWIETNIA 2018
PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ
PRZEWODNICZĄCEGO KS MZJ JACKA WISŁOCKIEGO
KRAKÓW, 9.03.2018
PROPOZYCJE POPRAWIONE ZATWIERDZONE PRZEZ
PRZEWODNICZĄCEGO KS MZJ JACKA WISŁOCKIEGO
KRAKÓW, 16.03.2018

Nazwa zawodów: Zawody Regionalne w Sportowych Rajdach Konnych 1* 80 km, N 80 km,
P 40 km, L 31 km
Termin i miejsce zawodów:

21 kwietnia 2018, Stare Żukowice

Organizator:

Fundacja Dowolnie na koń!
Stare Żukowice 3A
33-151 Nowa Jastrząbka

Biuro zawodów:

A-Co sp.z.o.o.
pkowalski@a-co.pl

Komitet organizacyjny:
Dyrektor biura zawodów:
Dyrektor zawodów:
Biuro prasowe:

Paweł Kowalski
Jolanta Lubera
Ewa Sołek-Kowalska

Fundacja Dowolnie na koń!
Stare Żukowice 3A, 33-151
KRS: 536846; NIP: 9930656165
Numer konta: 56 1050 1722 1000 0090 3051 7545
e-mail: biuro@dowolnienakon.pl www.dowolnienakon.pl

PRZEPISY OGÓLNE
Zawody odbywają się w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy PZJ oraz według
niniejszych propozycji, w szczególności:
1. Przepisy Ogólne PZJ: Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku.
2. Przepisy Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne: wydanie 2017 – Obowiązuje od 1.04.2017
3. Regulamin rozgrywania zawodów w dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne: Obowiązuje od
01 kwietnia 2017r.
4. Przepisy weterynaryjne Wydanie 2015 z dnia 19.04.2015
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni Wydanie 3, 2017 obowiązujące od
15.03.2017
6. Przepisy o sędziach wydanie 6.5 ważne od 7.03.2013 ze zmianami z 21.03.2014

OSOBY OFICJALNE - Zawody Regionalne
Komisja sędziowska
Sędzia Główny

Gospodarz toru

Grażyna Kańka – kl I
Paweł Kowalski – kl III
Ewa Sołek-Kowalska – kl III
Kinga Wieńć – kl II
Szef komisarzy: Anna Hadała - kl II
Magdalena Piątek – kl III
Jolanta Lubera

Komisja weterynaryjna
Przewodniczący

lek. wet. Jacek Kańka (PZJ)

Komisja sędziowska
Delegat techniczny
Komisarz

Lek. Wet. Izabela Pikuła (b.l.)
Lek. Wet. Sebastian Maj (PZJ)
Lekarz weterynarii zawodów
Lek. Wet. Sebastian Maj (PZJ)
Zabezpieczenie medyczne zawodów i lekarz dla Kolumna
zawodników
Transportu Ratownictwa Medycznego
Serwis kowalski
Tomasz Kowal
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PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 21.04.2018

Godzina 7.00 – przegląd weterynaryjny
Godzina 7.30 – odprawa techniczna
Konkurs 1
godz. 8.15
Konkurs ZR 1*
dystans 80 km – na czas
Bramki weterynaryjne po 40 km, 60 km i na mecie po 80 km .
Przerwa po 40 km - 40 min, 60 km - 40 min.
Konkurs 2
godz. 8.30
Konkurs ZR N
dystans 80 km – na normę czasu
Bramki weterynaryjne po 40 km, 60 km i na mecie po 80 km .
Przerwa po 30 km - 40 min, 60 km - 40 min.
Konkurs nr 3
godz. 8:45
Konkurs ZR P
dystans 40 km - na normę czasu
Bramka weterynaryjna po 20 km i na mecie po 40 km. Przerwa po 20 km – 40 min
Konkurs nr 4
godz. 9:00
Konkurs ZR L
dystans 31 km - na normę czasu
Bramka weterynaryjna na mecie po 31 km.

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

Orientacyjna godzina zakończenia zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników:
godz. 16:30

INFORMACJA O TRASIE
Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego.
Start i meta: Stare Żukowice, obok ośrodka Ranczo Palomino.
Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym
Podłoże - drogi leśne, polne, piaszczyste, dłuższe odcinki dróg bitych, utwardzonych,
szutrowych, odcinki asfaltu. Różnica wzniesień: 5-30 metrów.
Odcinek obserwowany: 500 m przed metą.
Dwie pętle o długości 11 km i 20 km. Mapa dostępna będzie na stronie internetowej

www.dowolnienakon.pl
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ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie:
zakwaterowania:

Noclegi

proszę

rezerwować

indywidualnie.

Możliwe

miejsca

Gospodarstwo Agroturystyczne " Jaś i Małgosia" Stare Żukowice 3, 33 - 151 Nowa Jastrząbka,
tel. +48 14 678 68 24
Ranczo Palomino, Stare Żukowice 3A, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. +48 602491343
Roleski Ranch, Stare Żukowice 1A, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. +48 14 678 67 00
Hotel „Tarnovia”, ul. Kościuszki, Tarnów tel. 14 630 03 50
Hotel Wesoła, Nowa Jastrząbka 92A, 33-151 Nowa Jastrząbka, tel. 14 678 62 14
Organizator zapewnia drobny poczęstunek. Możliwe wyżywienie we własnym zakresie na
terenie ośrodka Roleski Ranch.
Możliwość przyjazdu 20 kwietnia 2018 po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
W zgłoszeniu proszę wpisać informację o ewentualnej rezerwacji boksów.
Opłata za boks: 100 zł/doba
Ilość boksów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA
WAŻNE!!!
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
www.dowolnienakon.pl
Zgłoszenia muszą zawierać komplet informacji dotyczących zawodnika, konia i
niezbędnych kwalifikacji do danych konkursów.
Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszone inną drogą nie będą przyjmowane.
Elektroniczne formularze zgłoszeń zostaną uruchomione 26.03.2017.
Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie do 16.04.2018*
* Organizator, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza możliwość przyjęcia
zgłoszenia po 16.04 2018. Opłata startowa dla zgłoszeń po terminie wynosi 250
zł.
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Opłaty:
Opłata startowa: 100 zł.
Opłata startowa dla zgłoszeń po terminie: 250 zł.
Za potwierdzone Organizator uznaje wyłącznie zgłoszenie wraz z wpłatą na konto
Fundacji w wysokości 50 zł (50% całości opłaty startowej) w terminie do
17.04.2018.
Fundacja Dowolnie na koń!
Stare Żukowice 3A, 33-151
KRS: 536846; NIP: 9930656165

Numer konta: 56 1050 1722 1000 0090 3051 7545



Potwierdzenie wpłaty zawodnik musi posiadać podczas rejestracji na zawodach
odbierając numer startowy.

Telefon kontaktowy: 602 491 343, 601 822 454

WARUNKI TECHNICZNE
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w dyscyplinie
sportowe rajdy konne oraz przepisami ogólnymi PZJ. W przypadku braku dokumentacji
jeźdźca lub konia para ta może zostać niedopuszczona do zawodów.
Organizator informuje o możliwości rozegrania zawodów w formie CEN z dopuszczeniem do
startu zawodników zagranicznych. Przypominamy, że zawodnicy zagraniczni startujący na
zawodach CEN w Polsce zobowiązani są do wykupienia licencji gościnnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami PZJ.
WAŻNE !!!:
Przed przeglądem weterynaryjnym zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się
w Biurze Zawodów, mieszczącym się przy bramce weterynaryjnej, dopełniając wszystkich
niezbędnych formalności (przekazanie dokumentów, dokonanie płatności pozostałych 50 zł
wpisowego za udział w zawodach). Po dokonaniu ostatecznej rejestracji w Biurze Zawodów
zawodnicy otrzymają numery startowe. Osoby, które nie dopełnią ww. formalności nie
zostaną dopuszczone do przeglądu weterynaryjnego.
Biuro zawodów czynne od godziny 6.15 w dniu zawodów.
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.
Zawodnicy startujący w zawodach krajowych muszą posiadać dokumenty zgodne
z przepisami PZJ lub WZJ.
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:
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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.
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi
odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów
ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń).

INFORMACJE RÓŻNE






Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie, ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów
Organizator zapewnia flot's dla zwycięskich koni;
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne
zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz rezygnacji z
organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do niego.
Konie zgłoszone po terminie mogą nie zostać przyjęte na zawody.

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 dobrostan konia
jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być
podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia oraz transportu.
2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.
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