Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki
Nazwa zawodów:
Miejsce:
Data:

Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody
cykl Puchar Babiej Góry
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
od 2021-05-29 do 2021-05-30

Ranga:

ZR/ZT

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2020z
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2021
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2020
4. Regulamin zawodów towarzyskich – : MZJ 2018
5. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015
6. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010
7. Przepisy o osobach oficjalnych wydanie/rok: 2020
8. Warunki zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ wydanie/rok:2020
9. Wytyczne PZJ w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 (PZJ
2021
Propozycje zostały zatwierdzone:
MZJ
2021-05-15

Kraków
Jacek Wisłocki – przewodniczący Kolegium Sędziów MZJ

Wprowadzone zmiany:
rew. 1
rew. 2

data
data

Imię i nazwisko zatwierdzającego–uzupełnia MZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego–uzupełnia MZJ

MZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZR/ZT jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia 2.02.2018r.

Strona 1 z 6

Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

1. ZAWODY
Ranga: ZR/ZT / otwarte
Kategoria: MŁ / J / DZ / JM / MJ / S
Miejsce/Adres: Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
Termin: od 2021-05-29 do 2021-05-30

2. ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Nr tel.:
Strona www:
GPS:
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Szef stajni:

KS BÓR TOPORZYSKO
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów.
sekretariat@toporzysko.pl
182873832
http://www.toporzysko.pl
N: 49.601309867 E: 19.788007736
Alina Kravchenko, e-mail: zawody@toporzysko.pl, tel.:
182873832
Katarzyna Kostka, e-mail: zawody@toporzysko.pll, tel:
182873832
Alina Kravchenko, tel.: 182873832

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędzia MZJ:
Sędziowie: nd
Sędzia stylu:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:
Szef Komisarzy:
Komisarze:
Lekarz weterynarii zawodów:
Powiatowy lekarz weterynarii:
Kowal:
Obsługa medyczna:

Anna Hadała, klasa uprawnień: I, e-mail: wpisz, tel.: wpisz
Grażyna Mrzygłód, klasa uprawnień: I, e-mail: wpisz, tel.:
wpisz
nd Wybierz element.
Jerzy Szumilas, klasa uprawnień: I , e-mail: wpisz, tel.: wpisz
nd, klasa uprawnień: wpisz, tel.: wpisz
klasa uprawnień: wpisz, e-mail: wpisz, tel.: wpisz
Barbara Zygmunt
Michał Trybuła, e-mail: wpisz, tel.: wpisz
wpisz, tel.: wpisz
wpisz, tel.: wpisz
firma Fastmed
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Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
Plac konkursowy
Rozprężania
Udostępnienie rozprężalni -dotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę słomą

2021-05-28
2021-05-30
kwarc
kwarc
2021-05-28
Gama

od godz. 18:00
godz. 20:00
30x70
20x40
Godz. 18:00

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
Startowa za całe zawody
Startowa za jeden dzień
Organizacyjna za boks od konia za całe zawody
siano (balik)
słoma
Dodatkowy przejazd treningowy

Koszt (pln)
180 zł
100 zł
200 zł
15 zł
15 zł
50 zł

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: e-mail: zawody@toporzysko.pl
( nie dotyczy zakwaterowania i wyżywienia- w tej sprawie prosimy kierować się pod adres:
sekretariat@toporzysko.pl)
W zgłoszeniach prosimy podać imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, nazwę konia,
konkursy oraz numer kontaktowy.
Zgłoszenia przyjmowane tylko z dołączonym potwierdzeniem dokonania opłaty za starty i boksy.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na mniej niż 3 dni przed zawodami, przedpłata nie
zostanie zwrócona.
Konto:
KS Bór Toporzysko
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
BS Jordanów 36 8799 0001 0000 0000 1762 0001
z dopiskiem: ZAWODY + nazwisko startującego+ imię konia (w przypadku wynajmu boksu)
Wszystkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej organizatora: www.toporzysko.pl oraz na funpage na Facebooku.
Liczba startów konia podczas zawodów
sobota:

2

niedziela:

2
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Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki
Wymagane dokumenty – zawodnicy
Zawody towarzyskie
1. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez:
- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (zawodnicy pow. 23rż)
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz sportowe w odniesieniu do dzieci i młodzieży do
ukończenia 19. roku oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rż
- badanie przeprowadza się co 12mies. , jeżeli lekarz uzna za konieczne to dodatkowo może
przeprowadzać badanie co 6mies. u zawodników do ukończenia 16. rż- zależy od decyzji lekarza
2. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW (dotyczy sportów ekstremalnych - jeździectwo)
ważnego od dnia wystawienia licencji do min. 31.12 br.
3. Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na start w zawodach zawodnika niepełnoletniego
(minimalny wiek zawodnika 9 lat)
Wymagane dokumenty – konie
Zawody towarzyskie
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami
Paszport konia musi być dostarczony do loży sędziowskiej przed pierwszym startem. Osoby które nie
dostarczą przed startem paszportu konia, na którym startują nie zostaną dopuszczone do udziału
w konkursie.
Każdy koń musi posiadać numer startowy. W przypadku braku widocznego numeru koń nie
zostanie dopuszczony do startu.
5.1

Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

2021-05-12
2021-05-28

5.2

Dodatkowe uwagi Organizatora:
Istnieje możliwość nabycia numerów startowych u Dyrektora Zawodów w cenie
20 zł
Opłaty startowe dotyczą pary – zawodnik/koń.

6. PROGRAM I NAGRODY

Niedziela] sobota

Dzień

Numer
1
2
3
4
1
2
3
4

Klasa
T 50
T 70
LL
L
T 60
T 80
L
L

Wys.(cm)
50
70
90
100
60
80
100
105

Rodzaj Konkursu
Z trafieniem w normę czasu aneks 5
Z trafieniem w normę czasu aneks 5
Z trafieniem w normę czasu aneks 5
Tow. zwykły 238.2.1
Tow. zwykły 238.2.1
Tow. zwykły 238.2.1
Tow. zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Tow. zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
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Pula Nagród
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej
Patrz niżej

Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki
Nagrody rzeczowe:
Konkursy zostaną rozegrane w czterech nagradzanych rundach. Punktowane miejsca od 1,2,3.
Informacje na temat rund w uwagach dodatkowych.
Flots: dla 25% startujących w rundzie
Dodatkowe uwagi Organizatora:
I RUNDA ( sb. (50 cm), ndz. (60 cm) )
II RUNDA ( sb. (70 cm), ndz. (80 cm) )
III RUNDA ( sb. (90 cm), ndz. (100 cm) )
IV RUNDA ( sb. (100 cm), ndz.(105 cm) )

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
O zwycięstwie w klasyfikacji końcowej Rankingu danej dyscypliny decyduje największa zebrana liczba
punktów w całym cyklu zawodów, zgodnie z regulaminem cyklu zawodów o Puchar Babiej Góry.
Finał zawodów odbędzie się w rundzie jesiennej’21

8. 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.
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.

9. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
9.1 Zapisy przyjmowane są w trakcie trwania zawodów oraz do 15 min. po ostatnim konkursie
w danym dniu.
9.2 Złożenie protestu wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 200 PLN, złożenie odwołania 300 PLN.
9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu.
9.4 Psy na terenie zawodów mogą poruszać się wyłącznie na smyczy, nie dotyczy psa właściciela ośrodka
9.5 Zastrzega sobie prawo do zmian po programie zawodów
9.6 Uczestnicy zawodów zobowiązani są zapoznać się z wytycznymi PZJ dot. organizacji zawodów podczas
COVID-19
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Propozycje Zawodów Towarzyskich
w sezonie 2021 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie na terenie Folwark Toporzysko, według cennika ośrodka

11. SPONSORZY I PARTNERZY
Przedstaw sponsorów, partnerów i darczyńców, jeśli występują, miejsce na logo

12. DODATKOWE INFORMACJE MZJ
• informacje o licencjach zawodników i koni http://www.mzj.krakow.pl/licencje/informacje/
•lista klubów zrzeszonych http://www.mzj.krakow.pl/o-nas/lista-klubow/
•informacje o klasach sportowych http://www.mzj.krakow.pl/licencje/klasy-sportowe/
•kontakt mailowy malwzj@gmail.com

13. 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.
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. 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.
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.
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