MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW I MŁODYCH JEŹDŹCÓW
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
PROPOZYCJE

1. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa zawodów:

Termin zawodów:
Miejsce zawodów:
Organizator zawodów:
Komitet organizacyjny:

Biuro zawodów:
Dyrektor biura zawodów:

Mistrzostwa Polski Seniorów
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców
Zawody Ogólnopolskie
31.08 - 01.09.2018 r.
KJ DOLINA GAWORA
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
KJ DOLINA GAWORA
Virginia Buława-Dziarmaga
Aleksandra Matusz-Łukawska
Ryszard Rabiej
Marek Tul
KJ DOLINA GAWORA
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
Virginia Buława-Dziarmaga

tel./fax +48 34 353 66 66
kom. +48 692 079 080

tel./fax +48 34 353 66 66
biuro@dolinagawora.pl
tel. +48 664 906 069

2. OSOBY OFICJALNE
Komisja sędziowska:

Delegat techniczny:
Komisja odwoławcza:
(MPS, MPJ i MJ)
Szef komisarzy:
Komisarz:
Komisja weterynaryjna:

Lekarz weterynarii zawodów:
Asystent lek. zawodów:
Obsługa komputerowa:
Szef stajni:
Serwis kowalski:
Zabezpieczenie medyczne:
Gospodarz toru:

Katarzyna Strzelec – Sędzia Główny
Julian Żukowski – Sędzia PZJ
Anna Cywińska
Evelyne Kamuda Grosjean
Monika Mikulska – Przewodnicząca
Łukasz Dziarmaga
Paweł Kleszcz
Joanna Skowerska
lek. wet. Piotr Szpotański – Przewodniczący
lek. wet. Sebastian Maj
lek. wet. Bernard Turek
lek. wet. Aleksandra Matusz- Łukawska
lek. wet. Jarosław Rubersz
lek. wet. Daria Gołąb
Paweł Kowalski
Katarzyna Wilk-Łabanowska
Szczęsny Szymański
Ratownictwo Medyczne FALCK
Ryszard Rabiej
Marek Tul

tel. +48 603 947 760
tel. +48 601 492 239
tel. +48 692 079 080

Zawody Ogólnopolskie rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, przepisami w
Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych, przepisami Weterynaryjnymi i Regulaminem Rozgrywania Dyscypliny
Sportowe Rajdy Konne wydanym w 2018 r. z Przepisami o sędziach i Przepisami antydopingowymi i kontroli
leczenia koni oraz zgodnie z niniejszymi propozycjami.

3. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wyłącznie pisemne na druku PZJ - Druk zgłoszenia konia do zawodów znajdującym się pod
adresem:
http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/zgloszenie_zo_chr.doc
prosimy przesyłać na faks +48 34 353 66 66 lub na e-mail endurance@dolinagawora.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: imienne do 15.08.2018 r., a ostateczne do 25.08.2018 r.

4. PLANOWANE KONKURSY
Nr konkursu

Konkurs

Dystans

5
6
7
8
9
10

CEN 2* / MPS
CEN 1 *
CEN 1*JiMJ / MPJ i MJ
N
P
L

120 km
80 km
80 km
80 km
50 km
35 km

5. PROGRAM ZAWODÓW
Piątek, 31.08.2018 r.
17:00 - Przegląd weterynaryjny do konkursów CEN
19:00 - Odprawa techniczna
Sobota, 01.09.2018 r.

Konkurs nr 5 - CEN 2* / MPS (start wspólny)
MPS w ramach konkursu CEN 2* 120 km
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

5

2*

120 km

01.09.2018 r., godz. 6:30

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

1

30 km

2

15 km

3
4

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

20 min.

30 min.

2

30 km

60 km

20 min.

40 min.

2

30 km

30 km

90 km

20 min.

(CRI) 50
min.

2

30 km

30 km

120 km

30 min.

15 km

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17.00
Waga w konkursie CEN 2* - 70 kg,

CEN1*- bez limitu wagi

1

Konkurs nr 6 - CEN 1* (start wspólny)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

6

1*

80 km

01.09.2018 r., godz. 7:00

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

20 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

20 min.

(CRI) 50
min.

2

3

20 km

20 km

80 km

30 min.

1

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17:00

Konkurs nr 7 - CEN 1*JiMJ / MPJ i MJ (start wspólny)
MPJ i MJ w ramach konkursu CEN 1* JiMJ 80 km
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

7

1*

80 km

01.09.2018 r., godz. 7:30

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

20 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

20 min.

(CRI) 50
min.

2

3

20 km

20 km

80 km

30 min.

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17:00
Waga w kategorii junior/młody jeździec nie obowiązuje.

1

Konkurs nr 8 - CEN N
(start wspólny lub co 5 min. w 3-osobowych grupach w zależności od liczby zgłoszeń)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

8

N

80 km

01.09.2018 r., godz. 8:00

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

1

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

20 min.

30 min.

2

2

30 km

30 km

60 km

20 min.

(CRI) 50
min.

2

3

20 km

20 km

80 km

20 min.

1

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17:00

Konkurs nr 9 - CEN P
(start wspólny lub co 5 min. w 3-osobowych grupach w zależności od liczby zgłoszeń)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

8

P

50 km

01.09.2018 r., godz. 8:30

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

1
2

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas
przedstawienia
do badania

Odpoczynek

Możliwa ilość
przedstawienia
do badania

30 km

30 km

30 km

20 min.

50 min.

2

20 km

50 km

50 km

20 min.

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17:00

1

Konkurs nr 10 - CEN L
(start wspólny lub co 5 min. w 3-osobowych grupach)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

10

L

35 km

01.09.2018 r., godz. 9:00

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2018
Odcinek

Kolor
pętli

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas przedstawienia
do badania

Możliwa ilość
przedstawienia do badania

1

20 km

15 km

35 km

35 km

20 min.

1

Przegląd weterynaryjny do wszystkich konkursów odbywa się 31.08.2018 r. o godz. 17:00
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.
Dekoracje wszystkich konkursów odbędą się ok. godz. 19:00
6. INFORMACJE O TRASIE
Pętle o długości: 30 km (czerwona), 20 km (niebieska) i 15 km (żółta)
Podłoże: głównie różnorodne drogi polne i leśne, podłoże trawiaste, piaszczyste, szutrowe, odcinki dróg
kamienistych i asfaltu.
Różnice wzniesień: do 45 m
Start i meta przy stajniach DOLINY GAWORA

7. SPRAWY WETERYNARYJNE
Powiatowy lekarz weterynarii
Lek. wet. Sebastian Konwant
tel. +48 34 358 26 18

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a) szczepienie podstawowe:
•
•

pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie - nie wcześniej niż 21 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.
8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Stajnie będą gotowe od godz. 12:00 w piątek 31.08.2018 r., pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne.
W ramach opłaty za boks Organizator zapewnia pierwszą ściółkę.
Przy zgłoszeniach należy podać chęć zakupu dodatkowej ściółki.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu z koniem - do ustalenia z organizatorem.
Cisza nocna w stajniach od godz. 22:00 do godz. 05:00
Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.

Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z przepisami. Paszport z aktualnymi
badaniami należy okazać przed wyładowaniem koni. Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna
z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem),
zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami ubiór.
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie wystawione przez lekarza sportowego z aktualnymi
uprawnieniami zezwalające na start w zawodach.
Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW oraz właściwe licencje (zawodnika i konia).
W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.
Składanie protestów –wg. Przepisów ogólnych art. 56 - Protesty mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie,
podpisane przez osobę wnoszącą protest i zdeponowane wraz z kaucją 300 zł w biurze zawodów. Nieuznanie
protestu powoduje, że kaucja przechodzi na rzecz PZJ.
9. OPŁATY
Opłata organizacyjna:

200 zł od konia
300 zł od konia zgłoszonego po terminie

Antydoping:
Boksy namiotowe:

15 zł od konia
200 zł za całe zawody + słoma (organizator zapewnia pierwszą ściółkę)
Liczba boksów ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
65 zł za całe zawody
10 zł za kostkę

Podłączenie do prądu:
Siano:

Wszystkie opłaty będą przyjmowane w biurze zawodów TYLKO GOTÓWKĄ.
UWAGA:
Osoby zgłaszające się równocześnie do konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego zobowiązane
są do uregulowania płatności wyłącznie za konkurs CEI zgodnie z propozycjami odbywających się
równolegle zawodów międzynarodowych.
Zawodnicy, którzy chcą być klasyfikowani w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Mistrzostwach Polski
Juniorów i Młodych Jeźdźców oraz w Zawodach Międzynarodowych (CEI 2*, CEI 1*) zobligowani są do
dokonania zgłoszeń do KAŻDEGO konkursu, w którym chcą wystartować (CEI 2*, CEI 1* do PZJ, gdyż
od 01.10.2013 obowiązuje nas FEI Entry System; zgłoszenia na MPS i MPJ i MJ do organizatora KJ
DOLINA GAWORA)
10. NAGRODY
Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary dla zawodników. Pula nagród na MP i MPJiMJ 6000 zł oraz
nagrody rzeczowe na pozostałe konkursy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

MIEJSCE
I
II
III

MP Seniorów
1500 zł + siodło
1000 zł
500 zł

MP Juniorów
i Młodych Jeźdźców
1500 zł
1000 zł
500 zł

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków
i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych w czasie transportu i
trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji
konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danego konkursu.

12. INFORMACJA RODO
•
•

teren zawodów jest monitorowany oraz wykonywana jest dokumentacja filmowa i zdjęciowa
jeśli któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie, filmowanie lub
fotografowanie swojej osoby lub najbliższych niezwłocznie prosi się o natychmiastowe opuszczenie
terenu zawodów

•

udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np.
internet, portale społecznościowe, prasa, telewizja itp.) i w określonych celach.

Podstawa prawna:

•
•

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

13. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Wyżywienie we własnym zakresie.
Na terenie zawodów będzie funkcjonowało stoisko grillowe.
Noclegi proszę rezerwować indywidualnie.

Możliwe miejsca zakwaterowania:
Adres

Kontakt

Adres e-mail i www

Odległość

PARK HOTEL

46-380 Dobrodzień
ul. Parkowa 5

tel. +48 34 357 54 17

recepcja@parkhoteldobrodzien.pl
www.parkhoteldobrodzien.pl

4,5 km, 7
min.

Rancho Tamiza
Kornelia Pryszcz

46-375 Kolejka
ul. Długa 29

tel. + 48 34 353 74 38
kom. +48 505 145 252

info@tamiza.eu
www.tamiza.eu

11 km, 16
min.

Hotel OLESNO

46-300 Olesno
ul. Krzywa 1

tel.: 34 359 77 73

info@hotelolesno.pl
www.hotelolesno.pl

14,3 km, 15
min.

Restauracja i Hotel
ALEXANDRA

46-300 Olesno
ul. Wielkie
Przedmieście 35

tel. +48 34 350 52 10
tel. +48 34 358 39 74
fax +48 34 350 52 12

kontakt@alexandra-hotel.net
www.alexandra-hotel.net

14 km, 15
min.

Hotel BAJKA

46-040 Grodziec
ul. Klasztorna 5

kom. +48 664 165 557

recepcja@hotelbajka.com
www.hotelbajka.com

17 km, 17
min.

Hotel MARKUS

47-110
Kolonowskie
ul. Krótka 8

tel. + 48 77 461 11 36

www.restauracja-markus.pl

19,5 km, 20
min.

Nazwa

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.

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.

II.

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.

III.

Udział w zawodach nie może 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.

IV.

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.

V.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Szczegółowy kodeks postępowania z koniem dostępny jest w Przepisach Ogólnych PZJ

Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu 2018-08-03 podpis Konrad Rychlik

