PROPOZYCJE ZAWODÓW
I.

INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH

Konkurencja:
Ranga zawodów:

A ☐

B X

C ☐

D ☐

E ☐

F ☐

G ☐

H ☐

Regionalne

X

Nazwa zawodów:

HZR

Miejsce zawodów:

LESZNO

Towarzyskie ☐

Data od: 21.10.2022
Halowe:

II.

do: 23.10.2022

X

Otwarte:

☐

ORGANIZATOR

Nazwa:

JKS PRZYBYSZEWO

Adres:

UL. OSTROROGA 9A, 64-100 LESZNO

Telefon:

tel. 65 526 32 00

E-mail:

admin@jksprzybyszewo.com

Strona www:

www.jksprzybyszewo.com

Biuro zawodów:

ANNA NOWAK,
tel. 65 528 79 41 – czynny w czasie zawodów,
admin@jksprzybyszewo.com

Logo organizatora:
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III.

OSOBY OFICJALNE

Sędzia Główny:

Katarzyna Kuta – B2

Sędzia WZJ:

Ryszard Szymoniak – B1

Sędziowie:
Sędzia rezerwowy:
Sędzia stylu:

Joanna Mularczyk-Czajka – B1
Agnieszka Bogucka-Sydow – B2

Komisarze:

Weronika Filipiak – K1
Krystyna Rybak – K1
Marta Karpisiak – K3

Gospodarz toru:

Wiesław Laskowski

Asystent gospodarza toru:

Piotr Masłowski

Lekarz weterynarii zawodów:

Ryszard Grundwald, tel. 602-231-314

Obsługa medyczna:

MEDSERVIS

IV.

tel. 602 735 981 medservis@o2.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Arena konkursowa: wymiar:

34 x 72 m, podłoże: piasek kwarcowy z włókniną

Rozprężalnia:

wymiar:

20 x 59 m, podłoże: piasek kwarcowy z włókniną

Otwarcie stajni:

20.10.2022 godz. 12:00

Zamknięcie stajni:

23.10.2022 godz. 22:00 jednak nie wcześniej niż 2h po zakończeniu
ostatniego konkursu

Kłódki bezpiecznikowe:

Beck&Heun GmbH

System pomiaru czasu:

TAG HEUER – homologacja FEI
Chronometr: CP 540 certyfikat nr 22010028A
Fotocela: HL 2–31 certyfikat nr 22010003B
Fotocela: HL 2–35 certyfikat nr 22010004B
Radiolinia: HL 610 certyfikat nr 22010006C

Dodatkowe informacje:
Udostępnienie areny głównej: 20.10.2022 do godz. 18:00
Udostępnienie rozprężalni: 20.10.2022 do godz. 20:00
V.

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń ostatecznych:

16-10-2022
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Warunki i kryteria przyjmowania zgłoszeń:

1. Zgłoszenia należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com
2. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną przedpłatą.
Organizator w pierwszej kolejności przyjmie konie zgłoszone z wynajęciem boksu na 3 dni.
3. Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola organizatora), ale jednocześnie
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenia opłat o 50%.
Przyjęcie zgłoszenia bez wpłaty minimalnej nie zwalnia Organizatora z możliwości doliczenia
50% opłaty (w przypadku braku wpłaty w terminie).
4. W przypadku wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie
ostatecznym. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłat o 50% w przypadku
zgłoszeń po terminie ostatecznym.
5. Otwarty panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com po terminie ostatecznym nie jest
równoznaczny ze zmianą terminu ostatecznego.
6. Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com. Za zgłoszenia przysłane
w innej formie organizator po akceptacji obciąży zgłaszającego opłatą dodatkową 100 zł.
7. Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora nie będą przyjmowani na zawody
i zobowiązani są do ich uregulowania przed przyjęciem na zawody.
8. Zapisy do konkursów rozgrywanych w pierwszy dzień zawodów dokonywane są przy
zgłoszeniu na www.zawodykonne.com. Ewentualne zmiany w zapisach do konkursów na
pierwszy dzień zawodów (dotyczy również zmiany koni) będą przyjmowane do godz. 18.00
w czwartek pod adresem admin@jksprzybyszewo.com.
9. Na kolejne dni zapisów można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu
dnia poprzedniego. Wszystkie zgłoszenia do konkursów przyjmowane będą WYŁĄCZNIE
poprzez panel zawodykonne.com. Przy biurze zawodów będzie dostępny komputer, na
którym będzie można dokonać zgłoszeń na dzień następny.
10. W przypadku dokonywania zmiany zgłoszenia po terminie ostatecznym dotyczącej
wprowadzenia zawodnika i konia wcześniej nie zgłoszonych do zawodów zgłoszenie
pierwotne podlega anulacji oraz wszystkim związanych z tym konsekwencji dotyczących
wycofania zgłoszenia po terminie ostatecznym.
11. Kolejność startów ustalana jest w drodze losowania. Zmiany na liście startowej mogą
zostać dokonane wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego. Sędzia główny ma prawo
skorygować kolejność par na liście startowej.
12. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za zgodą
Sędziego Głównego: 50 zł (nie dotyczy skreśleń).
13. Wprowadzenie lub uzupełnienie brakujących/błędnych danych w zgłoszeniu: 20 zł.
14. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również
boksów).
15. Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane
na stronie internetowej organizatora www.jksprzybyszewo.com.

VI.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.

Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ (dotyczy zawodników
i koni).
Wymagane aktualne badania zawodników i koni.

2.
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3.

W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, trener,
luzak, właściciel konia).

Dodatkowe informacje organizacyjne:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa 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.
ZAKAZ PALENIA W HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!!

PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA
KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW.

VII.

PROGRAM ZAWODÓW, NAGRODY

Piątek (21.10.2022)
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

mini LL (70 cm) – dokładności bez rozgrywki
LL (do 90 cm) dokładności bez rozgrywki
L (100 cm) dokładności bez rozgrywki
L1 (105 cm) dokładności bez rozgrywki
P (110 cm) dwufazowy
N (120 cm) dwufazowy

art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.274.1.5.3
art.274.1.5.3

Sobota (22.10.2022)
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr

7 – mini LL (70 cm) – dokładności bez rozgrywki
8 – LL (do 90 cm) dokładności bez rozgrywki
9 – L (100 cm) dokładności bez rozgrywki
10 – L1 (105 cm) dokładności bez rozgrywki
11 – P (110 cm) zwykły
12 – N (120 cm) zwykły

art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.2.1
art.238.2.1

Niedziela (23.10.2022)
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr

13
14
15
16
17
18

–
–
–
–
–
–

mini LL (70 cm) – dokładności bez rozgrywki
LL (do 90 cm) dokładności bez rozgrywki
L (100 cm) dokładności bez rozgrywki
L1 (105 cm) dokładności bez rozgrywki
P (110 cm) zwykły
N (120 cm) zwykły

art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.1.1
art.238.2.1
art.238.2.1
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Nagrody:
KONKURS

PULA

I

II

LL/L/L1

III

IV

V

flots

P

275

100

75

50

25

25

N

400

150

100

75

50

25

Razem pula: 2.025 zł
Jeżeli w zawodach wystartuje więcej niż 100 koni pula nagród zostanie zwiększona o 100%.

Flots: 25% startujących w konkursie.
VIII. OPŁATY
Opłaty:
Opłata wpisowa i startowa (pakiet 3, 2 i 1 dniowy zawiera wpisowe i startowe):
-

660
600
350
560
500
270
400
200

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

od
od
od
od
od
od
od
od

każdego
każdego
każdego
każdego
każdego
każdego
każdego
każdego

zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego
zgłoszonego

konia
konia
konia
konia
konia
konia
konia
konia

na
na
na
na
na
na
na
na

3
3
3
2
2
2
1
1

dni zawodów z BOKSEM (stajnia stacjonarna)
dni zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa)
dni zawodów bez boksu
dni zawodów z BOKSEM (stajnia stacjonarna)
dni zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa)
dni zawodów bez boksu
dzień zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa)*
dzień zawodów bez boksu

Możliwość rezerwacji boksów w stajni murowanej JKS - ilość boksów ograniczona, bardzo
prosimy o wcześniejszy kontakt
- 710 zł od każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM
- 610 zł od każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM
*

Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 3 dni zawodów.
W przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcia boksu dla koni
zgłoszonych na 1 dzień zawodów.

Organizator w pierwszej kolejności przyjmie konie zgłoszone z wynajęciem boksu na 3 dni.
Korekta zgłoszenia po terminie zgłoszeń ostatecznych – dotyczy zmiany ilości dni
startów –
nie zwalnia zawodnika z konieczności zapłaty za boksy za wcześniej
zarezerwowaną ilość dni.
O przydziale boksów w stajniach stacjonarnych decyduje kolejność wpłat wraz z dokonanym
zgłoszeniem, chyba że zawodnik wyraźnie zaznaczy w zgłoszeniu (tylko w panelu
zawodykonne.com), że chce korzystać z boksu w stajni namiotowej.

W przypadku stwierdzenia korzystania z boksu bez wcześniejszego zgłoszenia boksu lub bez wiedzy
organizatora zostanie naliczona opłata za boks w wysokości 480 zł – stajnia stacjonarna, 400 zł –
stajnia namiotowa.
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Sposób i warunki płatności:
Przedpłata (opłata minimalna) za poszczególne pakiety:

- za każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM (stajnia JKS Przybyszewo) – przedpłata 375 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM (stajnia stacjonarna) – przedpłata 350 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa)– przedpłata 300 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 3 dni zawodów bez boksu – przedpłata 200 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM (stajnia JKS Przybyszewo) – przedpłata 375 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM (stajnia stacjonarna) – przedpłata 350 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa) – przedpłata 300 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 2 dni zawodów bez boksu – przedpłata 150 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów z BOKSEM (stajnia namiotowa)* – przedpłata 250 zł
- za każdego zgłoszonego konia na 1 dzień zawodów bez boksu – przedpłata 100 zł
* Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 3 dni zawodów.
W przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcia boksu dla koni zgłoszonych na
1 dzień zawodów.

Przedpłatę w zależności od wybranego pakietu należy wpłacić w terminie do 16-10-2022r.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy.
W celu ograniczenia godzin otwarcia biura zawodów bardzo prosimy o dokonywanie opłat w całości na konto przed
przyjazdem na zawody.
Dane do faktury bardzo prosimy przesyłać na adres admin@jksprzybyszewo.com
Dane do przelewu:
Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo
przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie
ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno
Santander o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389
z dopiskiem: ZAWODY Regionalne (z datą zawodów i nazwą konia)

Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych przedpłaty nie podlegają zwrotowi.
Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane
w wysokości 100%.
W przypadku anulacji zgłoszenia po terminie ostatecznym lub w przypadku, gdy zawodnik nie
przyjedzie na zawody zawodnik zobowiązany jest do uregulowania przedpłaty (opłaty minimalnej).
Przedpłata (opłata minimalna) jest kosztem przygotowania organizatora do zawodów.
W przypadku nie przestrzegania ww. warunków możemy odmówić wzięcia udziału w zawodach.
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Dodatkowe informacje:
Opłata za 1 start dla koni startujących równolegle w zawodach HZO:
- LL, L, L1
– 50 zł
- P, N
– 60 zł
Licencja jednorazowa regionalna dla konia uprawniająca konia do startów w województwie,
posiadającego rejestrację PZHK – 70 zł
Licencja jednorazowa gościnna dla konia na start w zawodach regionalnych dla konia
posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem polskim i cudzoziemcem (bez
przerejestrowania konia na polskiego właściciela) - 70 zł
Licencja jednorazowa (wstępna) zawodnika (uprawniająca do jednorazowego udziału
w zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie WIE). Wymagany komplet
dokumentów zgodnych z wymogami wydawania licencji – 100 zł
Licencja jednorazowa gościnna dla zawodnika zagranicznego (uprawniająca do
jednorazowego udziału w zawodach szczebla regionalnego organizowanych na terenie WIE).
Wymagana pisemna zgoda właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny
i stopnia uprawnień sportowych zawodnika – 100 zł
Opłata za dodatkowy dzień korzystania z boksu (wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd) –
po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem – 70 zł. W przypadku braku zgłoszenia

dodatkowego dnia korzystania z boksu opłata x 2.
Przyłącze do prądu – 300 zł za całe zawody lub 100 zł za każdy dzień.
Opłata za dodatkowy dzień korzystania z prądu (wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd)
– 100 zł za każdy dodatkowy dzień
Siano (kostka)
– 25 zł
Słoma (kostka)
– 25 zł
Trociny (balot)
– 80 zł
Pierwsza ściółka: słoma
W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie dopłata 160 zł za 2 baloty.

IX.

DODATKOWE INFORMACJE

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny.

Hotel „Sandro Silver” (100 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. 694-529-558
e-mail: hotel@sandrosilver.pl
„Spichlerz Antoniny” (50 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. 694-529-558
e-mail: hotel@sandrosilver.pl
Hotel „Ach To Tu”
– tel./fax 65 526 99 40/41, tel. 606-302-525
e-mail: hotel@achtotu.com.pl
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X.

PARTNERZY, SPONSORZY

XI.

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. 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.

3.

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.

4.

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

Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 16.08.2022 r.
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