Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi
Zawody Towarzyskie
Miejsce: NOWA WIEŚ
Data: 07-09.10.2022

WARUNKI OGÓLNE:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:
- Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Powożeniu
i Parapowożeniu z dnia 20.01.2022
- Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego wydanie 2021
- FEI Rules for international combined Driving events,11th edition,
(aktualizacja 01.01.2022)

Propozycje zatwierdzone przez
Kolegium Sędziów LZJ
Przewodniczący KS LZJ
Waldemar Pakulski

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Typ zawodów
Ranga zawodów: ZAWODY TOWARZYSKIE W POWOŻENIU
Data : 07 - 09.10.2022
Miejsce:
RANCZO RUBIN, NOWA WIEŚ, UL. LEŚNA 30, 67-400 WSCHOWA
2. Organizator
Nazwa:
STOWARZYSZENIE RANCZO RUBIN
Adres:
NOWA WIEŚ, UL. LEŚNA 30, 67-400 WSCHOWA
Tel:
601-946-926
Email: ranczo.rubin@wp.pl
Strona WWW: www.ranczorubin.kylos.pl/wp/
3. Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów: Kinga Kaczmarek
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Biuro Zawodów: Kinga Kaczmarek
Kontakt: 607-708-150

II. OSOBY OFICJALNE
1. Komisja Sędziowska:
Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

1.

Piotr

Helon

Sędzia Główny

2.

Monika

Latko

Sędzia

3.

Adam

Markowski

Sędzia

2. Delegat Techniczny: Ryszard Szymoniak
Asystent Delegata Technicznego: 3. Gospodarz Toru:

Błażej Czajka

Asystent Gospodarza Toru: 4. Szef Komisarzy: Magdalena Helon
Komisarz: Anna Kozłowska
Komisarz: Maciej Gniazdowski
5. Delegat weterynaryjny: Asystent Delegata Weterynaryjnego: 6. Lekarz weterynarii zawodów: Marek Groblewicz

III. WARUNKI TECHNICZNE
Format 1

KLASA L

dzień 1

Ujeżdżenie

dzień 2

Maraton

dzień 3

Zręczność

2

1.

Program zawodów:

Otwarcie stajni

06.10.2022
godz.10:00

Zebranie techniczne

06.10.2022
godz.19:00

Próba Ujeżdżenia

07.10.2022
godz.08:00

Próba terenowa

08.10.2022
godz.09:00
09.10.2022

Próba zręczności

godz.10:00

Organizator wprowadza ograniczenie w ilości zaprzęgów, które
dotyczą zawodów ZK oraz MPA. W sumie do zawodów
dopuszczonych będzie 50 zaprzęgów. Decyduje data dokonania
zgłoszenia oraz wpłaty na rachunek bankowy.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ
z uwzględnieniem wytycznych i regulaminów COVID-19.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
zawodów.
W sobotę około godziny 20:00 odbędzie się dekoracja zawodników
w kategorii ujeżdżenie oraz maraton a także podziękowania
sponsorom. Po czym zapraszamy na zabawę taneczną.
2.

Próba Ujeżdżenia (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art.6 pkt 3)

Ujeżdżenie
3.

Program
Ujeżdżenia
YH3a
czyli bez cofania

Próba terenowa ( zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 6 pkt 4
Wg. tabeli
Maraton

1B
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4.

Próba zręczności (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 6 pkt
5)

Maraton oraz próba zręczności będą rozgrywane wg parametrów
klasy L.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Polski Związek Jeździecki rekomenduje zawodnikom i luzakom, zwłaszcza
niepełnoletnim, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie
sportów jeździeckich.
Prawo startu w Mistrzostwach mają:
1. Konie: Zaprzęgi jedno, paro, czterokonne - konie minimum 4-letnie /decyduje
rok urodzenia.
Warunkiem rozegrania konkursu będzie zgłoszenie się minimum czterech
zaprzęgów
w
danej
klasie.
Obowiązuje
Paszport
Hodowlany
z aktualnymi szczepieniami.
2. Kuce : Zaprzęgi paro, czterokonne – kuce minimum wzrostu 108 cm /
w podkowach 109cm/ max 148 cm / w podkowach 149 cm.
Warunkiem rozegrania konkursu będzie zgłoszenie się minimum czterech
zaprzęgów w danej klasie. Obowiązuje Paszport Hodowlany z aktualnymi
szczepieniami.
3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 16 lat /decyduje dokładna data
urodzenia. Niepełnoletni zawodnicy muszą startować z pełnoletnim luzakiem.
Na bryczce w trakcie zawodów nie może przebywać osoba, która nie ukończyła 16
lat. Wyklucza się start zawodników którzy kiedykolwiek startowali w kl. C
i wyższej rangi zawodach /dotyczy pełnych zawodów oficjalnych/. Niepełnoletni
zawodnicy i luzacy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na start w zawodach.
4. Zawodnicy i luzacy musza posiadać aktualne badania lekarskie.
5. Na maratonie zawodnik i luzak obowiązkowo kaski oraz kamizelki ochronne
(„żółwiki”).
6. W Mistrzostwach zawodnik może startować tylko jednym zaprzęgiem. Luzacy
nie mają ograniczeń startów, luzakiem może być powożący który bierze udział w
zawodach niezależnie czy już startował czy nie.
Zawodnicy i konie nie muszą posiadać licencji PZJ ani licencji OZJ.
2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wstępne

Data:11.09.2022

Zgłoszenia imienne

Data:18.09.2022

Zgłoszenia ostateczne

Data:25.09.2022

Zgłoszenia przyjmowane sa wyłacznie przez panel:
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https://zawody.kegle.pl/pl/

3. Warunki finansowe:
Boksy o wymiarach 3mx3m.
Opłata za boks w stajni namiotowej – 350 pln.
Nie dopuszcza się rozstawienia stajni własnej.
O rozmieszczeniu koni w stajniach decyduje organizator.
Ilość boksów ograniczona.
Wpisowe:
Wpisowe

Opłata (PLN)
500 pln

W przypadku nie dokonania stosownej wpłaty w wymaganym terminie
organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z boksu.
Nazwa Banku:

Santander Bank Polska S.A.

Adres odbiorcy:

Nowa Wieś, ul. Leśna 30

Kod pocz. odbiorcy: 67-400 Wschowa
Nazwa Odbiorcy:

Stowarzyszenie Ranczo Rubin

Numer konta:

18 1090 1290 0000 0001 4762 9980

Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości
wartości rezerwowanych boksów oraz wpisowego do dnia
25.09.2022r.
Przed dokonaniem wpłaty uprzejmie proszę o dokładne sprawdzenie
numeru konta bankowego (powyżej).
W przypadku odwołania przyjazdu do 25.09.2022 godz. 9:00 przedpłata
zostanie zwrócona w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Odwołanie udziału
w zawodach wyłącznie e-mailem: ranczo.rubin@wp.pl Osobom, które
wycofają się ze startu w zawodach po wyżej wyznaczonym terminie
przedpłata nie zostanie zwrócona.
Opłaty:
Siano – 25 pln/kostkę
Słoma – 20 pln/kostkę
Podłączenie samochodu do prądu organizator:
Koszt podłączenia do prądu : 300 pln
Zgłoszenie po terminie – 100 pln od zaprzęgu.
1. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny zawodnika.

Wyżywienie – bar na terenie Ranczo Rubin
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V. NAGRODY

Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots), pamiątkowe upominki oraz
nagrody rzeczowe.
Za trzy pierwsze miejsca – medale i puchary.

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.
● NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY.
WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU
I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ.
● PSY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE SZCZEPENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
● ZAKAZ PALENIA NA ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH.
● PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA
KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW.
● WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ PRZY SOBIE DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
IDENTYFIKACJĘ
KONI
(PASZPORT)
ORAZ
POŚWIADCZENIE ZDROWOTNOŚCI KONI – WZÓR ZAŚWIADCZENIA
W ZAŁĄCZNIKU
● POWOŻĄCY JAK I LUZAK W MOMENCIE ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
1. Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i bierze udział w zawodach
na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za poniesione uszczerbki na zdrowiu oraz uszkodzenia mienia. Jestem świadomy ryzyka
sportowego związanego ze startem w tych zawodach i niniejszym zrzekam się
ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu oraz z tytułu
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
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2. Oświadcza, że stan zdrowia oraz umiejętności pozwalają w pełni na uprawianie
dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na przystąpienie do rywalizacji sportowej.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych
z organizacją zawodów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781) Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora
i sponsorów.
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:
● 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.
Lp
1.

funkcja
Powiatowy lekarz wet.

Imię i nazwisko

telefon

PIW Wschowa

508 854 092

3.

Lekarz wet. zawodów

Marek Groblewicz

512 129 349

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. 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.
II. 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.
III. 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.

7

IV. 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.
V. 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.
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