KLUB JEŹDZIECKI FACIMIECH
FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI
KRS 0000304758, NIP 944 219 31 76
konto bankowe: Alior Bank nr: 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447

www.kjfacimiech.pl

zawody.facimiech@gmail.com

PROPOZYCJE REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU
MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W UJEŻDŻENIU FACIMIECH 13-15.08.2021
Adres
Klub Jeździecki Facimiech
Facimiech 1, 32-051 Skawina
zawody.facimiech@gmail.com

Kontakt
:
Jagoda Turczyńska 605 378 582
Valeriia Deinega (szef stajni) 577 318 799
Hipposervis (listy startowe) 508 283 867

Kategoria:
Zawody Regionalne i Towarzyskie w ujeżdżeniu
Komisja sędziowska:
Elżbieta Dąbrowska - sędzia główny,
Izabella Popławska – sędzia MZJ
Łukasz Wituchowski– sędzia
Izabella Bek-Kaczkowska – sędzia

Termin 13-15.08.2021

WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: 20m x 60m, piasek kwarcowy
20m x 40m, piasek kwarcowy
otwarty dla zawodników 12.08 w godz 15.00-19.00

ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń

Szef Komisarzy: Gabriela Nowicka
Obsługa komputerowa: Hipposervis
kowal: Farriers of Małopolska
lek. wet. Izabella Kopacz-Layer

8.08.2021 godz. 20.00

www.zawodykonne.com
Zgłoszenia przyjmowane tylko wraz z dowodem wpłaty za

Rozprężania: 60m x30m, piasek kwarcowy
Boksy:
przygotowane od 12.08. godz 14.00

boks i starty.
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte po dokonaniu
dodatkowej opłaty 50zł od konia

WARUNKI FINANSOWE
Opłaty należy dokonać przelewem na konto :
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447
z dopiskiem "ZR i ZT Ujeżdżenie 08.2021" imieniem
konia oraz imieniem i nazwiskiem jeźdźca
- 350 zł za zawody (lub 130 zł za 1 dzień)
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na min. 5 dni
przed zawodami, przedpłata zostanie zwrócona.
- boks 350 zł za zawody
- Podłączenie do prądu na czas zawodów – 150 zł.
- Program badań antydopingowych PZJ (dotyczy ZR) – 10 zł
Wymagane dokumenty:
Konie szczepienia ochronne przeciwko grypie koni, aktualne
licencje zgodne z przepisami MZJ/PZJ (licencje - tylko
zawody regionalne) . Paszport musi być dostarczony do Biura
Zawodów przed pierwszym startem.

Siano 15 zł za balik
Słoma 15 zł za balik
Istnieje możliwość ścielenia peletem za dodatkową opłatą
15 zł za worek 14kg (min. 6 worków/boks)– musi być
zaznaczone w zgłoszeniu
Możliwość zorganizowania dodatkowego konkursu za
opłatą 50 zł za przejazd.
Zmiany na listach startowych 20 zł (nie dotyczy
skreśleń)
Wymagane dokumenty: Zawodnicy:
z.regionalne - aktualne badania lekarskie, aktualne
licencje, aktualne ubezpieczenie, oraz w przypadku
niepełnoletnich zgoda rodziców na start,
z.towarzyskie aktualne badanie lekarskie, oraz aktualne
ubezpieczenie NNW obejmujące uprawianie jeździectwa
oraz w przypadku niepełnoletnich zgoda rodziców na start,

WARUNKI OGÓLNE
 Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dyscypliny, oraz Regulaminem Dyscypliny
Ujeżdżenia PZJ. Mistrzostwa Małopolski rozegrane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Małopolski w
Ujeżdżeniu 2021 – www.mzj.krakow.pl/zawody
 PIERWSZEŃSTWO ZGŁOSZEŃ POD WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ZGŁOSZENIA W TERMINIE
MAJĄ ZAWODNICY STARTUJĄCY W MISTRZOSTWACH MAŁOPOLSKI.
 LICZBA BOKSÓW OGRANICZONA!!!
 Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń, w przypadku przekroczenia liczby 90 koni.
 UWAGA: Z RACJI ROZGRYWANIA KONKURSÓW NA DWÓCH CZWOROBOKACH KOLEJNOŚĆ I
GODZINY ROZGRYWANIA KONKURSÓW ZOSTANĄ PODANE 11.08
 CZWOROBOK TRENINGOWY DOSTĘPNY DLA ZAWODNIKÓW otwarty dla zawodników 12.08. w
godz 15.00-19.00
 Plac konkursowy (2 czworoboki wraz ze stanowiskami sędziowskimi i dekoracjami) będzie przygotowany na
dzień 13.08 Przed rozpoczęciem konkursów w piątek odbędzie się „Familiaryzacja” czyli możliwość
objeżdżania czworoboków stępem konno lub oprowadzania koniw ręku. Godzina „Familiaryzacji” zostanie
ogłoszona wraz z listami startowymi
INFORMACJE DODATKOWE
Opłata za boks obejmuje okres od 13.08. od godziny 14.00 do 16.08 do 12.00. W cenie pierwsze ścielenie słomą.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem (Każdy kolejny dzień
60 zł). Boksy nie są wyposażone w żłoby do paszy i pojenia. Do dyspozycji zawodników 4 myjki zewnętrzne.
Lista zgłoszonych zawodników i koni ukaże się w dniu 11.08 na portalu zawodykonne
Dekoracja zawodników w konkursach w których udział wzieło co najmniej 3 zawodników.
Zakaz lonżowania koni na placach do jazdy. Lonżowanie może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
Zakaz palenia na terenie całego ośrodka (poza miejscami wyznaczonymi) pod groźbą kary 500 zł.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków, trenerów,
koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
zdarzeń losowych
PROGRAM ZAWODÓW
Piątek start godz. 9.00

1.L-6-Ra* – I półfinał MMłp młodzicy na kucach (czworobok 20x40)
2. L-6-Ra – I półfinał MMłp młodzicy na koniach
3. L-3* - konkurs towarzyski (czworobok 20x40)
4. L-2* - konkurs towarzyski (czworobok 20x40)
5. L-2 - I półfinał MMłp Open
6. P-3 – konkurs regionalny – I półfinał Runda P
7. P-3* - I półfinał MMłp Juniorzy Młodsi kuce (czworobok 20x40)
8.P-3 – I półfinał MMłp Juniorzy Młodsi konie
9. D-2 - I półfinał MMłp Juniorzy:
10. N-4 - I półfinał MMłp Młodzi Jeźdźcy
11. N-4 - I półfinał Runda N
12. C-1 - I półfinał MMłp Seniorzy
13. C-1 - I półfinał Runda C
14. elim. MPMK koni 4-letnich
15. elim. MPMK koni 5-letnich
16. elim. MPMK koni 6-letnich

Sobota start godz. 9.00
17. L-1* - II półfinał MMłp Młodzicy na kucach (czworobok 20x40)
18. L-1 - II półfinał MMłp Młodzicy na koniach
19. L-2* - konkurs towarzyski (czworobok 20x40)
20. L-3* - konkurs towarzyski (czworobok 20x40)
21. L-3 - II półfinał MMłp Open
22. P-4 – zawody regionalne - II półfinał Runda P
23. P-4* - II półfinał MMłp Juniorzy Młodsi kuce (czworobok 20x40)
24. P-4 - II półfinał MMłp Juniorzy Młodsi konie
25. D-3 - II półfinał MMłp Juniorzy
26. N-5 - II półfinał MMłp Młodzi Jeźdźcy
27. N-5 – zawody regionalne – II półfinał Runda N
28. C-2 - II półfinał MMłp Seniorzy
29. C-2 – zawody regionalne – II półfinał Runda C
30. elim. MPMK koni 4-letnich
31. elim. MPMK koni 5-letnich
32. elim. MPMK koni 6-letnich
Niedziela start godz. 9.00

33. L-2* - konkurs towarzyski (czworobok 20x40)
34. L-5* - finał MMłp Młodzicy na kucach (czworobok 20x40)
35. L-5 - finał MMłp Młodzicy na koniach
36. P-3 - Finał MMłp Open
37. P-3 – zawody regionalne
38. P-5* - kür finał MMłp Juniorzy Młodsi kuce (czworobok 20x40)
39. P-5 - kür finał MMłp Juniorzy Młodsi konie
40. P-5 - kür finał MMłp Juniorzy
41. P-5 - zawody regionalne - Finał Runda P
42. N-7DK - zawody regionalne - Finał Runda N
43. N-7DK - kür finał MMłp Młodzi Jeźdźcy
44. C-4 – kür finał MMłp Seniorzy
45. C-4 – zawody regionalne – Finał Runda C
* oznaczone konkursy rozgrywane na czworoboku 20x40, pozostałe konkursy rozgrywane na czworoboku 20x60
NAGRODY:
Nagrody oraz Puchary i medale przewidziane w Mistrzostwach Małopolski – zgodnie z uchwałą Zarządu MZJ
Puchary przewidziane w klasyfikacji łącznej rund P, N i C pod warunkiem zgłoszenia min. 5 koni
W pozostałych konkursach flots.

ZAKWATEROWANIE:
Noclegi na terenie KJ Facimiech - rezerwacje: zawody.facimiech@gmail.com
Hotel Dworek Skawiński (ok 9 km) ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina, tel. (012) 276-03-45

REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W UJEŻDŻENIU
I. Mistrzostwa Małopolski w dyscyplinie ujeżdżenie rozgrywane są w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Młodzików na kucach – konkursy L6Ra (2020), L1 (2016), L5 (2019)
Młodzików na koniach – konkursy L6Ra (2020), L1 (2016), L5 (2019)
Juniorów Młodszych na kucach – konkursy P3(2016), P4(2016), P5 (2019)
Juniorów Młodszych na dużych koniach – konkursy P3(2016), P4(2016), P5 (2019)
OPEN – konkursy L2 (2020), L3(2016), P3 (2016)
Juniorów – konkursy D2(2020), D3(2020), P5 (2019)
Młodych Jeźdźców – konkursy N4(2016), N5(2016), N7DK (2019)
Seniorów – konkursy C1, C2, C4 (programy edycja 2019)

II. W kategoriach Młodzików na kucach i Juniorów Młodszych na kucach konkursy rozgrywane są na czworoboku 20x40. W pozostałych
kategoriach konkursy rozgrywane są na czworoboku 20x60.
III. Prawo startu w Mistrzostwach Małopolski mają zawodnicy startujący w barwach klubów zrzeszonych w MZJ oraz zawodnicy BPK z
Małopolski („MAL BPK” w systemie Artemor) niezależnie od rodzaju wykupionej licencji (MZJ lub PZJ)
IV. Prawo startu w kategorii OPEN mają zawodnicy powyżej 18 lat, nie posiadający II licencji w ujeżdżeniu w sezonie 2019 lub wcześniej
V. Młodzik ma prawo startu równocześnie w kategorii na kucach i na dużych koniach.
VI. Junior Młodszy ma prawo startu równocześnie w kategorii na kucach i na dużych koniach.
VII. Kuce startujące w kategoriach Młodzików i Juniorów Młodszych muszą posiadać aktualny certyfikat wzrostu.
VIII.
W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników w kategorii wymienionej w pkt. I organizator ma prawo zrezygnować z jej
rozgrywania.
IX. We wszystkich kategoriach wiekowych dozwolona jest jazda z batem.
X. We wszystkich kategoriach wiekowych niedozwolone jest czytanie programu.
XI. W kategorii seniorów jazda w ostrogach i kiełźnie munsztukowym jest nieobowiązkowa.
XII. Konie startujące w Mistrzostwach Małopolski nie mogą opuszczać terenu rozgrywania zawodów do zakończenia udziału w zawodach.
XIII.
Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami dyscypliny.

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.
1. 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.
2. 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.
3. 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 podroży powrotnej z zawodów.
4. 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.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 20.07.2021
Łukasz Wituchowski

