
PROPOZYCJE

J.J. Darboven Tour – Regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie (ZR-B) w skokach przez 
przeszkody pod Patronatem Alberta Darbovena. 

1. Organizator Zawodów: Akademia Jeździecka J.J. Darboven  

2. Termin zawodów: 22-23 sierpnia 2020 r. 

3. Miejsce zawodów: Akademia Jeździecka J.J. Darboven, ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia

4. Warunki techniczne:
    - parkur: plac zewnętrzny 80m x 40m, podłoże PRO SABLE FIBRA+(mieszanki certyfikowanych 
    piasków kwarcowych i ilastych o odpowiedniej frakcji, włókna juty, włos kokosowy, 
    włókna poliestru i elany)
    - rozprężalnia: hala 20m x 40m, podłoże PRO SABLE FIBRA+ 

5. Zabezpieczenie medyczne na miejscu: 
    Pogotowie medyczne Ad Trans

6. Osoby Oficjalne:
    Sędzia Główny: Mateusz Sztandur tel. 513-535-315
    Sędzia WZJ: Katarzyna Bagdzion  tel. 509-407-049
    Sędzia: Jarek Lewandowski tel. 500-147-523
    Gospodarz toru: Mikołaj Sztandur tel. 664-783-280
    Komisarz zawodów: Leszek Chrystowski, tel 509-698-501, Alicja Wilczyńska - Sztandur
    Lekarz weterynarii: Hubert Bojek tel. 608-424-238
    Kowal zawodów: Adam Potrykus tel. 695-515-342
    Dyrektor zawodów: Dorota Formella tel. 502-513-577

7. Otwarcie księgowości:
    9.00 – do 30 minut po zakończeniu ostatniego konkursu.

8. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ. W czasie rozgrywania zawodów stosowane 
    będą wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy ustanowione przez organy państwowe oraz PZJ 
    w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujące na dzień rozgrywania zawodów.

9. Zgłoszenia i listy startowe:
    www.zawodykonne.com
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10. Termin zgłoszeń ostatecznych 
      Zgłoszenia bez boksu przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni do dnia 
      20.08.2020 r. do godziny 20.00.
      Zgłoszenia z boksem przyjmujemy do wtorku poprzedzającego zawody – tj. do 18.08.2020 r. 
      do godziny 20.00. 
      Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
      Pierwszeństwo rezerwacji boksów dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów.

11.  Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem
      Akademia Jeździecka J.J. Darboven, numer konta: 96 1050 1764 1000 0090 3167 8221. 
      W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika, imię konia oraz konkurs.

      W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 18.08.2020 r. 
      do godziny 12.00. wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.

12.  Ilość boksów ograniczona: 40 boksów
      Boksy będą przygotowane od 21.08.2020 r. od godz. 16:00. Organizator zapewnia ściółkę – słomę. 
      Brak możliwości zakupu słomy, siana i trocin na miejscu. 
      Boksy będą przydzielane w kolejności wpłat na konto organizatora. W zgłoszeniu proszę
      podać płeć konia. Pierwszeństwo rezerwacji dla koni zgłoszonych na dwa dni zawodów. 

13. Wielkość boksów w stajniach: minimum 3mx3m

14. Program zawodów:
    
      Sobota 22.08.2020 r.
      1. Mini LL 50 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1.
      2. Mini LL 70 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1
      3. LL z trafieniem w normę czasu towarzyski art. 238.1.1.S6
      4. L zwykły o nagrodę Movenpick art.238.2.1.
      5. P zwykły o nagrodę Idee Kaffee art.238.2.1.
      6. N dwufazowy o nagrodę Eilles Tee art. 274.1.5.3.
      7. C dwufazowy o nagrodę Alfredo Espresso art. 274.1.5.3.

      Niedziela 23.06.2019 r.
      1. Mini LL 50 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1.
      2. Mini LL 70 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1.
      3. LL z trafieniem w normę czasu towarzyski art. 238.1.1.S6
      4. L dwufazowy o nagrodę Movenpick art. 274.1.5.3.
      5. P dwufazowy o nagrodę Idee Kaffee art. 274.1.5.3.
      6. N zwykły o nagrodę Eilles Tee art.238.2.1.
      7. C zwykły z rozgrywką o nagrodę Alfredo Espresso art. 238.2.2.
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15.  Nagrody
      Upominek dla wszystkich uczestników zawodów.
      Nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, puchary, flots, voucher na weekend 
      w hotelu J.J. Darboven.

16. Opłaty:
      Zawodnicy Klubu J.J. Darboven - bezpłatnie
      Wpisowe: 70 zł/koń
      Startowe: mini LL 50 cm – 15 zł , mini LL 70c m – 15 zł, LL – 20 zł, L – 25 zł, P – 30 zł, 
      N – 40 zł, C – 50 zł
      Boks: 300 zł / 2 dni, 200 zł / 1 dzień
      Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem.
      W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika, imię konia oraz konkurs. 
      Opłata za zmianę na liście startowej po jej wydrukowaniu, za zgodą Sędziego Głównego 
      wynosi 20 zł. Nie dotyczy skreśleń. 

17. Zwroty opłat, a wycofanie z zawodów:
      Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli rezygnacja nie będzie zgłoszona do 20.08.2020 r. 
      do godziny 12.00.
      W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 18.08.2020 r.  
      do godziny 12.00. zawodnik zostanie obciążony za boks, wniesione opłaty za niewykorzystane 
      boksy nie podlegają zwrotowi.
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18. Noclegi.
      Hotel J.J. Darboven, Rumia ul. Stoczniowców 2a, tel. 510 230 230
      Hotel Faltom Business w Rumi (zniżka na hasło Darboven)
      Hotel Falko w Rumi

19. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku- 
      -bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach 
      eksploatacji, w tymm.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, 
      reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

20. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego 
      trzypunkto wego nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

22. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania 
      zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

23. Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 8 zgłoszonych koniach. 
      Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania konkursu przy mniejszej ilości koni niż 8
      przy jednoczesnej redukcji puli nagród w konkursie – proporcjonalnie do ilości startujących. 

24. Nagrody finansowe należy odebrać do 21 dni po zakończonych zawodach. 

25. Koniowozy i auta z trailerami mogą parkować tylko na parkingu do tego wyznaczonym. 

26. Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy. 

27. Faktury VAT wystawiane na firmę tylko z numerem NIP podanym w tytule. 

28. Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu:
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KODEKS POSTĘP0OWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o prze-
strzeganie 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 na zawodach, dobro konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i trans-
portu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się 
to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia 
lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, po-
wierzchnię 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 sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, lecze-
nia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji. 

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