Mistrzostwa Polski Młodych Koni
/4-5-6-7 latki/
w powożeniu zaprzęgami
jednokonnymi

Rozgrywane pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PROPOZYCJE Łąck 15-17 października 2021

I.
Miejsce:

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH
Stado Ogierów Łąck

Data:

od: 2021-10-14

do: 2020-10-17

☐

Halowe:

Otwarte:

X

RANGA ZAWODÓW:
Mistrzostwa Polski
Młodych Koni

X

II.

OGÓLNE WARUNKI

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ:
Przepisy Ogólne PZJ

wyd. 1.1 2021

Przepisy Konkurencji Powożenie

11, ze zmianami
wyd. obowiązującymi od
01.2021

Regulamin rozgrywania MPMK w 2021
(postanowienia ogólnehttps://www.pzhk.pl/wpcontent/uploads/regulamin_mpmk_2021-ogolny.pdfi szczegółowe

wyd. 2021

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych w powożeniu

wyd. 2021

Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni

wyd. 2021

Przepisy o osobach oficjalnych

wyd. wyd.1.2 2020

Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w
Polsce w związku z Covid-19 –zatwierdzone przez PZJ.

2021

Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: 29.09.2021
PZHK:

PZJ
Komisja Powożenia PZJ: …………27.09.2021 Czesława Grycz………………..
data, imię i nazwisko

29.09.2021, Ewa Metera-Zarzycka
data, imię i nazwisko

Kolegium Sędziów PZJ:

…………27.09.2021 Czesława Grycz………
data, imię i nazwisko

Biuro PZJ:

…29.09.2021

Aleksandra Wolniewicz…….
data, imię i nazwisko

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu:
rew. 1

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 2

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

rew. 3

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

III.

ORGANIZATOR

Nazwa:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona www:

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 m.16; 00-673 Warszawa
22 628 03 61
hodowla@pzhk.pl
www.pzhk.pl

Nazwa:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona www:

Stado Ogierów w Łącku
09-520 Łąck, ul. Płocka 12
+48 24 262 98 97
sekretariat@stadoogierow.pl
www.stadoogierow.pl

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:

Wojciech Muczyński

Komitet honorowy:
Dyrektor zawodów:

Wojciech Muczyński

Biuro zawodów:

Agnieszka Bucior tel.664467776

Szef stajni:

Arleta Urbańczyk tel.507707033

Kowal:

Kamil Makuła tel.510710222

Obsługa medyczna:

Rehamed tel. 509775017

Inne informacje o organizatorze:
GPS: 52.46769,19.6119,3936
Google Map Plus Code: FJ96+3Q Łąck, Poland

IV.

OSOBY OFICJALNE

Funkcja:

Imię i Nazwisko:

Licencja:

tel.:

Przewodniczący
Komisji Sędziowskiej:

Stefan Kęszycki

1

664781610

Członek Komisji
Sędziowskiej:

Piotr Helon

1

Członek Komisji
Sędziowskiej:

Monika Trzos-Baryła

2

Sędzia stylu konia/
sędzia na trójkącie :

Wojciech Ganowicz

1

Sędzia stylu konia/
sędzia na trójkącie:

Adres e-mai:
keszycki@interia.eu

Delegat Techniczny:

Czesława Grycz

1

504718824

Gospodarz Toru:

Błażej Czajka

1

604770779

Szef komisarzy:

Anna Kęszycka

1

608089697

Komisarz:

Zbigniew Bojda

1

607801633

Komisarz:

Joanna Gawłowska

3

600742754

czeslawagrycz@wp.pl

Asystent GT Toru:

Komisarz:
Delegat
weterynaryjny PZJ:
Lekarz weterynarii:

Magdalena
Żółkiewicz-Fiuk

668445094

Kowal:

Kamil Makuła

510710222

Spiker:

Dagmara Małecka

V.

WARUNKI TECHNICZNE

Arena konkursowa:

102m x 64m -Piasek kwarcowy z włókniną - Equi Projekt

Rozprężalnia:

65m x 33m Piasek kwarcowy z włókniną - Equi Projekt

Otwarcie stajni:

2021-10-14, 8:00

Zamknięcie stajni:

2021-10-17, 22:00

Zebranie techniczne /
kontrola dokumentów:

2021-10-14 20:00 –losowanie kolejności startów dla poszczególnych kategorii

System pomiaru czasu:
Pozostałe informacje:

•

VI.

Organizator zapewnia pierwszą ściółkę

WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia:

www.zawody.kegle.pl

Termin zgłoszeń wstępnych:

np. 2021-10-01
2021-10-08
Konie, które uzyskały kwalifikacje do MPMK po terminie zgłoszeń
ostatecznych mogą być zgłoszone bez dodatkowych opłat najpóźniej do
2021-10-09.

Termin zgłoszeń
ostatecznych:

Maksymalna Ilość koni:
MPMK- zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem rozgrywania
MPMK 2021 (postanowienia ogólne i szczegółowe – dyscyplina powożenia),
aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny, pozostałymi przepisami
PZJ).Konie zakwalifikowane do MPMK zgodnie z listą PZHK.

Kryteria przyjmowania
zgłoszeń:

Obowiązkowe uprawnienia

•

Konie 4-6-l – licencja min. WZJ, konie starsze lic. PZJ

•

Dokumentacja
koni
wymagana
zgodnie
z
regulaminem
MPMK zamieszczonym na stronieinternetowej https://www.pzhk.pl/sele
kcja/mpmk/mpmk-2021/

VII.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA- FINANSOWE

Opłaty:
Rodzaj opłaty:

Wpisowe /z boksem/ 4,5,6,7-latki MPMK

Koszt (PLN):
450pln MŚP
600 pln DP oraz właściciele
bez oświadczenia MŚP

Zgłoszenia po terminie akceptowane przez Organizatora - dodatkowa opłata

150 PLN

dodatkowy boks

250 pln

program badań antydopingowych

15 pln

siano (duże bale)

200 pln

słoma (duże bale)

100 pln

Trociny(kostka/balot)
podłączenie samochodu do prądu

kostka/balot – 80 zł
200 pln

Za korzystanie ze słomy i siana z balotów znajdujących się w stajniach lub
pustych boksach

300 zł

Za wstawienie konia do niewykupionego boksu (lub korzystanie z infrastruktury
stajennej bez uprzedniego wykupienia boksu)

300 zł

Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy przyjazd/
późniejszy wyjazd)- chęć pozostania należy zgłosić w panelu zawodykonne.com
Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą
Organizatora

50 pln/dzień
50 pln

2. Sposób i warunki płatności:
1.

Na zgłoszeniu proszę o informację o chęci korzystania z przyłącza prądu.

2.

Przedpłatę w wysokości 465pln należy wpłacić najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do 202110-10.

3.

Zasady przedpłat oraz ew. zwrotu opłat w przypadku nie stawienia się na zawodach reguluje uchwała
Zarządu PZJ nr U/3115/1/E/2021 z dnia 09.04.2021.

4.

Dane do przelewu:
K.J„Łąck” Bank Spółdzielczy Stara Biała O/Łąck
02 9038 1014 2600 4604 2000 0010.
5.

Dowód wpłaty proszę wysyłać na adres mailowy: klubjezdzieckilack@gmail.com

6.
W sprawach księgowych, przed zawodami, prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Bucior tel. +48 24 262 98 97
3. Dodatkowe informacje organizatora:
1. W przypadku nieposiadania podczas przeglądu weterynaryjnego (konie 5 letnie i starsze) lub oceny na
trójkącie (konie 4 letnie) paszportu hodowlanego (dokument identyfikacyjny), ale posiadania paszportu PZJ,
w którym widnieje wypełniony diagram opisu konia, start konia w MPMK będzie możliwy pod warunkiem
uiszczenia opłaty w wysokości 150 złotych na rzecz PZHK.
2. Właściciel konia startującego w MPMK jest zobowiązany do złożenia załączonego oświadczenia MŚP/DP we
właściwym OZHK/WZHK lub na miejscu w SO Łąck pracownikowi PZHK.
3. Organizatorzy zapewniają hodowcom, właścicielom, zawodnikom i luzakom wstęp do strefy z bezpłatnymi
napojami oraz przekąskami

VIII.

PROGRAM ZAWODÓW

Czwartek 14.10.2021
Przyjęcie koni do stajni od 8.00
12.00 – przegląd weterynaryjny koni 5,6,7 -letnich
13.00 – pokaz w ręku na płycie i na trójkącie koni 4-letnich
14.00– trening na placu konkursowym zaraz po zakończeniu pokazu na płycie i na trójkącie
Zamknięcie placu o godzinie 17.30

Piątek 15.10.2021
9.00 – półfinał koni 4-letnich- test YH1( ujeżdżenie bez cofania)
Następnie półfinał koni 5-letnich- test YH1( ujeżdżenie)
Następnie półfinał koni 6- i 7-letnich Test YH2 ( ujeżdżenie)

Sobota 16.10.2021
08.00 – Finał koni 4–letnich Test YH3( ujeżdżenie bez cofania)
Finał koni 5-letnich Test YH3(ujeżdżenie)
Finał koni 6- i 7-letnich Test YH4( ujeżdżenie)

Niedziela 17.10.2021
08.00 – Finał koni 4–letnich Test YH3( maraton kombinowany)
Ceremonia dekoracji koni 4-letnich bezpośrednio po finale
Finał koni 5-letnich Test YH3( maraton kombinowany)
Ceremonia dekoracji koni 5-letnich bezpośrednio po finale
Finał koni 6- i 7-letnich Test YH4( maraton kombinowany)
Ceremonia dekoracji koni 6- i 7-letnich bezpośrednio po finale

Szczegółowy program zawodów uwzględniający zgłoszenia do poszczególnych kategorii zostanie opublikowany
w dniu 14.10.2021 na stroniewww.zawody.kegle.pl
Warunki techniczne rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni 2021 (wg Regulaminu MPMK 2021 PZHK)

IX.

NAGRODY

1. Ogólne
Flots

dla wszystkich koni biorących udział w MPMK

Puchary:
Szarfy:
Derki:

dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych (hodowca/właściciel)
dla 3 najlepszych koni w poszczególnych kategoriach wiekowych
dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych

Dodatkowe uwagi
organizatora:

Uwaga: konie z paszportami zagranicznymi nie mają prawa do nagród pieniężnych z
Funduszu Postępu Biologicznego.
Nagrody MRiRW, PZHK oraz Organizatora dla właścicieli i hodowców TRZECH
NAJLEPSZYCH KONI zostaną wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (50% właściciel i 50% hodowca) za pośrednictwem PZHK i Organizatora.

2. Nagrody MPMK dla koni

4-letnie hodowli polskiej

lokata

I
II
III

hodowca
właściciel
hodowca
właściciel
hodowca
właściciel

nagrody
ogółem (zł)
1000
1000
500
500
250
250

w tym nagrody w tym nagrody
PZHK (zł)
SO Łąck (zł)
750
750
250
250
125
125

250
250
250
250
125
125

5-letnie hodowli polskiej
lokata
I
II
III

hodowca
właściciel
hodowca
właściciel
hodowca
właściciel

nagrody
ogółem (zł)
1250
1250
750
750
375
375

w tym nagrody w tym nagrody
PZHK (zł)
SO Łąck (zł)
875
875
375
375
250
250

375
375
375
375
125
125

6-letnie hodowli polskiej
nagrody
ogółem (zł)

lokata
I
II
III

hodowca
właściciel
hodowca
właściciel
hodowca
właściciel

w tym nagrody w tym nagrody
PZHK (zł)
SO Łąck (zł)

1500
1500
1000
1000
500
500

1375
1375
500
500
250
250

125
125
500
500
250
250

7-letnie hodowli polskiej
nagrody
ogółem (zł)

lokata
I
II
III

hodowca
właściciel
hodowca
właściciel
hodowca
właściciel

w tym nagrody w tym nagrody
PZHK (zł)
SO Łąck (zł)

750
750
500
500
250
250

X.

375
375
250
250
125
125

375
375
250
250
125
125

WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

1. Do finału kwalifikuje się 50% startujących koni z wynikiem minimum 6.0 pkt.
W przypadku małej liczby zgłoszeń komitet organizacyjny w porozumieniu z SG i DT może podjąć decyzje o
zmianie tego warunku.

XI.

ZAGADNIENIA 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.

•

trzecie szczepienie – do 7 miesięcy od drugiego 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.

XII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Złożenie reklamacji odwołania wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 300 PLN
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu.
3. Organizator będzie pobierał opłaty za uszkodzone boksy wg cennika firmy wynajmującej.
4.

W trakcie pobytu w SO Łąck osoba odpowiedzialna za konia jest zobowiązana sprzątać po swoim
koniu (poza rozprężalnią i placem konkursowym w trakcie konkursów).

5.

Wstęp do stajni oznaczonych „zakazem wstępu” – jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONY !!!

6.

Koniowozy i auta z trailerami należy parkować TYLKO w miejscach do tego wyznaczonych.

7.

Na terenie SO Łąck obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami.

8.

W trakcie zawodów, psy mogą poruszać się po terenie wyłącznie na smyczy. Nieprzestrzeganie tego
punktu spowoduje nałożenie przez organizatora na właściciela psa opłaty dodatkowej w wysokości
500 zł.

9. Osoba zgłaszająca się na zawody zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych
w propozycjach zawodów, oraz zobowiązuje się do pokrycia zobowiązań z nich wynikających.
10.
W czasie rozgrywania zawodów stosowane będą wszystkie ustanowione przez organy
państwowe oraz Polski Związek Jeździecki ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, obowiązujące na dzień rozgrywania zawodów.

XIII.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1. Ewentualne zakwaterowanie we własnym zakresie:
•
•
•
•
•
•
•

Hotel 12 Dębów w Zaździerzu tel.24 2641329
Noclegi w Łącku Ewa Leśniewska tel.691 097 033
Hotel Rusałka tel.24 38418 00
Zajazd w Górach tel.500 503 023
AgroturystykaMaciejówka tel.512 329 684
KarczmaBabskieJadło tel.24 236 56 59
La Playa tel.669 560 055

XIV.

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.
I.

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

II.

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.

III. 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.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

