Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2020 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki
Nazwa zawodów:
Miejsce:
Data:

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE Memoriał
Prezesa Karola Koziarowskiego
WLKS KRAKUS ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
od 2020-09-04 do 2020-09-06

Ranga:

ZR/ZT

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2020
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2020
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. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016
9. Warunki zgłaszania zawodów do Kalendarza MZJ wydanie/rok: 2020
10. Wytyczne PZJ w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19.

Propozycje zostały zatwierdzone:
MZJ
2020-08-16

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.

Propozycje Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
w Skokach przez przeszkody – WLKS Krakus
Strona 1 z 12

Propozycje Zawodów
Regionalnych/Towarzyskich
w sezonie 2020 – Dyscyplina B
Małopolski Związek Jeździecki

1. ZAWODY
Ranga: ZR/ZT / otwarte
Kategoria: MŁ / JM / J / MJ / S / --Miejsce/Adres: WLKS KRAKUS ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
Termin: od 2020-09-04 do 2020-09-06

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

WLKS Krakus Swoszowice
30-698 Kraków, ul. Kąpielowa 51
zawody.krakus@gmail.com
603 590 331
wlkskrakus.pl
49°59'43.4"N 19°55'52.1"E
Urszula Koziarowska, e-mail: wpisz, tel.: 603 590 331
Ramona Kałwa, e-mail: wpisz, tel.: 880 483 405
Urszula Koziarowska, tel.: 603 590 331

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

Eulalia Michalik, klasa uprawnień: P
Katarzyna Barańska, klasa uprawnień: II
Janusz Wójtowicz, klasa uprawnień: I
Krzysztof Koziarowski, klasa uprawnień: P
Jacek Wodyński, klasa uprawnień: LGT1
Piotr Staniszewski, klasa uprawnień: LGT1
Danuta Lusina, klasa uprawnień: I
Aleksandra Paciora, klasa uprawnień: III
Anna Jarzyna, tel.: 518 183 663
Piotr Śliwa, tel.: 012 411 25 69
Kamil Oleksy, tel.: 510 545 025

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
2020-09-03
od godz. 14:00
Zamknięcie stajni
2020-09-06
godz. 22:00
Plac konkursowy
Piasek kwarcowy
50 m X 70 m
Rozprężania
Piasek kwarcowy
30 m X 60 m
Udostępnienie rozprężali 2020-09-03
Godz. 14:00-19:00
dotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe
wpisz producenta
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę – słoma
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
Organizacyjna za boks od konia, niezależnie od liczby dni
Opłata organizacyjna za starty w konkursach towarzyskich
i regionalnych do L1 włącznie podczas zawodów
Opłata organizacyjna za starty w konkursach towarzyskich
i regionalnych do P1 włącznie podczas zawodów
Opłata organizacyjna za starty w konkursach towarzyskich
i regionalnych do N1 włącznie podczas zawodów
Organizacyjna za starty w konkursach towarzyskich
i regionalnych do C1 włącznie podczas zawodów
Wpisowe do konkursu Nr 21 C płatne dodatkowo
Wcześniejszy przyjazd lub wyjazd, po uzgodnieniu
z dyrektorem zawodów, za każdy dzień
podłączenie samochodu do prądu
siano (balik)
słoma (balik)
trociny (kostka/balot)
Zmiana po opublikowaniu list startowych, nie dotyczy zmian
w czwartek 06.08.2020 do godziny 20:30

Koszt (pln)
300 pln
200,00pln -3dni, 80pln -1 dzień
230,00pln-3dni, 90pln -1 dzień
250,00pln-3dni, 100pln-1 dzień
270,00pln-3dni, 100pln-1 dzień
50,00 pln
50,00 pln
150,00pln
12,00 pln
12,00 pln
Brak
20,00pln

Liczba startów konia podczas zawodów
piątek:
sobota:
niedziela:

2x
2x
2x

Wymagane dokumenty – zawodnicy
Zawody regionalne
Zawody towarzyskie
1. Licencja regionalna lub ogólnopolska
1. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu
 widoczna w systemie ARTEMOR
wydane przez:
 Regionalna Express – wydruk maila z MZJ
- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
potwierdzającego wystawienie licencji
sportowej (zawodnicy pow. 23 r ż)
 Ogólnopolska SuperExpress –
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub
kwit/zaświadczenie od organizatora o
lekarz sportowe w odniesieniu do dzieci i
wystawieniu licencji
młodzieży do ukończenia 19. roku oraz w
2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez: odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a
23 rż
- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
- badanie przeprowadza się co 12mies. ,
sportowej (zawodnicy pow. 23rż)
jeżeli lekarz uzna za konieczne to
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz
dodatkowo może przeprowadzać badanie co
sportowe w odniesieniu do dzieci i młodzieży do
ukończenia 19. rż oraz w odniesieniu do zawodników 6mies. u zawodników do ukończenia 16. rżzależy od decyzji lekarza
pomiędzy 19 a 23 rż
- badanie przeprowadza się co 12mies. , jeżeli lekarz 2. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW
(dotyczy sportów ekstremalnych uzna za konieczne to dodatkowo może
przeprowadzać badanie co 6mies. u zawodników do jeździectwo) ważnego od dnia wystawienia
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ukończenia 16. rż- zależy od decyzji lekarza
3. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy
sportów ekstremalnych - jeździectwo) ważnego od
dnia wystawienia licencji do min. 31.12 br.
Zgodnie z wytycznymi PZJ dot. COVID 19 badania
lekarskie, które nie widnieją w systemie Artemor
powinny być przesłane organizatorowi i komisji
sędziowskiej na adres: eulalia.michalik@gmail.com

licencji do min. 31.12 br.
3. Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna
na start w zawodach zawodnika
niepełnoletniego (minimalny wiek
zawodnika 8 lat)
W związku z COVID 19 badania lekarskie
powinny być przesłane organizatorowi i
komisji sędziowskiej na adres:
eulalia.michalik@gmail.com
Wymagane dokumenty – konie
Zawody regionalne
Zawody towarzyskie
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami (w 1. Paszport urzędowy z aktualnymi
przypadku koni zagranicznych, w paszporcie musi
szczepieniami
być potwierdzona zmiana właściciela pieczęcią
urzędową OZHK lub wykupiona licencja gościnna)
2. Licencja regionalna lub ogólnopolska lub
potwierdzenie przelewu dokonania opłaty za licencję
jednorazową
Zgodnie z wytycznymi PZJ dotyczącymi COVID 19 paszporty koni nie mogą być dostarczane do loży
jury. Skany paszportów konia, strony z aktualnymi szczepieniami winny być wysłane na adres
zawody.krakus@gmail.com przed rozpoczęciem zawodów.
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:

2020-08-21
2020-08-28

5.2
Dodatkowe uwagi Organizatora:
Organizator przyjmie ograniczoną ilość koni. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Boksy zapewniamy jedynie po uprzednim opłaceniu, najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych
tj. do dnia 28.08.2020.
Dane do przelewu:
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
numer konta: 61 1240 4533 1111 0000 5423 0679
tytuł przelewu: ZAWODY 04-06.09.2020 + NAZWA KONIA+ IMIĘ I NAZWISKO JEŹDŹCA
Wycofanie konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 28.08.2020- opłaty nie podlegają
zwrotowi.
Wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych – opłaty są zwracane w wysokości 100%.
Zgłoszenia na zawody oraz zapisy do konkursów: www.zawodykonne.com
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6. PROGRAM I NAGRODY

Niedziela

Sobota

Piątek

Dzień

Numer
1
2
3
4
5
6
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10
11
12

Klasa
T 60
T 80
L
P
N
C
T 50
T 50
T 70
T 70
T 90
T 90
L
L
P

Wys.(cm)
60
80
100
110
120
130
50
50
70
70
90
90
100
100
110

Rodzaj Konkursu
Tow. dokładności 238.1.1
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Reg. dwufazowy 274.1.5.3
Reg. dwufazowy 274.1.5.3
Reg. zwykły 238.2.1
Reg. zwykły 238.2.1
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Tow. specjalny – z trafieniem w normę czasu
Reg. zwykły 238.2.1
Konkurs egzaminacyjny
Reg. zwykły 238.2.1

13

N

120

Reg. dwufazowy 274.1.5.3

14

C

130

Reg. dwufazowy 274.1.5.3

15A

T 60

60

Tow. dwufazowy 274.1.5.3

15B
16A

T 60
T 80

60
80

Tow. dwufazowy 274.1.5.3
Tow. dwufazowy 274.1.5.3

16B
17A

T 80
T 95

80
95

Tow. dwufazowy 274.1.5.3
Tow. dwufazowy 274.1.5.3

17B
18
19

T 95
L1
P1

95
105
115

Tow. dwufazowy 274.1.5.3
Reg. zwykły 238.2.1
Reg. zwykły 238.2.1

20

N1

125

Reg. dwufazowy 274.1.5.3

21

C1

135

Reg. zwykły 238.2.2. Memoriał Prezesa
Karola Koziarowskiego

Pula Nagród

I m. 200pln, II m.
100pln, III m. 50pln
I m. 300pln, II m.
200pln, III m. 100pln
I m. 400pln, II m.
300pln, III m. 200pln
I m. nagrody rzeczowe
za miejsca 1-3
I m. nagrody rzeczowe
za miejsca 1-3
I m. nagrody rzeczowe
za miejsca 1-3

I m. 200pln, II m.
100pln, III m. 50pln
I m. 300zł, II m. 200pln,
III m. 100pln
Im. 3000 pln, II m.
2000pln, III m. 1000 pln,
IV m. 500 pln,
V m. 500 pln

Kwalifikacją do niedzielnego konkursu nr 21 C1 to ukończenie przez zawodnika piątkowego
konkursu Nr 6 C lub sobotniego konkursu Nr 14 C.
Opłata wpisowa do konkursu Nr 21 C1 płatna dodatkowo 50 pln.
Starty poszczególnych zawodników w konkursie nr 21 maksymalnie na dwóch koniach.
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Flots: 25% startujących w konkursie
Dodatkowe uwagi Organizatora: do dekoracji wyjeżdża pierwsze 6 par
SERIA A dla startujących w TPM – Finał rundy (wyłącznie dla zawodników, którzy wzięli udział
w konkursie kwalifikacyjnym w sobotę).
SERIA B dla nie startujących w TPM.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
Zgodnie z regulaminem TPM i MLJ

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. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie i wyżywienie na koszy uczestników.

Miejsca noclegowe WLKS Krakus, Stadion Sportowy, ul. Moszyńskiego 9, Kraków Swoszowice,
Tel.: 691 963 336

10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
wpisz dodatkowe informacje w formie numeryczne, np.:
10.1 Zapisy przyjmowane są w przeddzień zawodów, w trakcie trwania zawodów oraz do 15 min. Po
ostatnim konkursie w danym dniu.
10.2 Złożenie protestu wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 200 PLN, złożenie odwołania 300 PLN.
10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu.
10.4 Psy na terenie zawodów mogą poruszać się wyłącznie na smyczy.
10.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

10.6 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności.
10.7 Uczestnicy zawodów zobowiązani są zapoznać się z wytycznymi PZJ dot. Organizacji
zawodów podczas COVID-19.
11. SPONSORZY I PARTNERZY
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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.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy
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WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19
Obowiązujące od 05.08.2020
Ilekroć w niniejszych Wytycznych mowa jest o:
1. Organizatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostkę
organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej mająca prawo do organizacji Zawodów
jeździeckich.
2. Zawodach - należy przez to rozmieć zawody sportowe zorganizowane w jednej z konkurencji
jeździeckich, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego (dalej PZJ).
3. Terenie zawodów - należy przez to rozumieć cały obszar niezbędny do zorganizowania Zawodów,
w szczególności: strefa rozgrywania konkursu, strefa stajni, zaplecze techniczne, biuro zawodów.
4. Strefie rozgrywania konkursu - należy przez to rozumieć obszar, na którym rozgrywany jest konkurs
jeździecki, w szczególności plac konkursowy, trasa krosu/ maratonu, rozprężalnia, loża sędziowska.
5. Osobach oficjalnych - należy przez to rozumieć niezbędny zespół osób do przeprowadzenia
zawodów zgodnie z przepisami PZJ, w szczególności: sędziowie, komisarze, delegaci techniczni,
gospodarze toru, delegaci weterynaryjni, lekarze weterynarii.
6. Obsłudze zawodów - należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów,
w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, obsługa placu konkursowego, trasy
krosu/maratonu, serwis sprzątający, kowal, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia, obsługa
medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję
audio-video), obsługa biura zawodów i stajni.
7. Uczestniku zawodów - należy przez to rozumieć osobę niezbędną do przeprowadzenia Zawodów,
która zgodnie z niniejszymi Wytycznymi może przebywać na Terenie zawodów.
8. Propozycjach zawodów - należy przez to rozumieć dokument regulujący zasady i warunki
rozgrywania Zawodów zgodnie z Przepisami PZJ.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem środków ostrożności.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom
Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych
strefach.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak
znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do
jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i
na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania
zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz
innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie
podczas zawodów konnych ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
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7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i
zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. PZJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących
udział w zawodach konnych w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów
przez organizatorów zawodów.
9. Dla zawodów odbywających się wg przepisów PZJ od 6 czerwca 2020 r. do odwołania, Zarząd PZJ
upoważnia Kolegium Sędziów PZJ do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z
ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.
§2
Uczestnik Zawodów
1. Uczestnikami Zawodów są osoby, których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do
realizacji Zawodów, w szczególności:
a) Zawodnicy;
b) Osoby towarzyszące - m.in. trenerzy, luzacy lub opiekunowie w przypadku zawodników nieletnich
oraz ich rodziny;
c) Osoby wykonujące usługę transportu koni;
d) Osoby oficjalne;
e) Obsługa zawodów;
f) Inni pracownicy Organizatora.
§3
Badania lekarskie
1. Badania lekarskie muszą być aktualne.
§4
Strefy Terenu Zawodów
1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia na Terenie zawodów
następujących stref:
1) Strefa rozgrywania konkursu:
a) Obszar parkuru, trasy krosu/ maratonu - wstęp wyłącznie dla osób oficjalnych,
zawodników i trenerów;
b) Rozprężalnia - na rozprężalni znajdować się mogą wyłącznie osoby oficjalne, zawodnicy
przygotowujący się do startu będący na koniach, powożący i luzacy na bryczkach oraz zawodnicy i
lonżujący w konkurencji woltyżerki. W przypadku konkursu/ próby skoków przez przeszkody i próby
terenowej trener albo luzak może przebywać na rozprężalni 15 minut przed startem swojego
zawodnika, w pozostałych konkursach osoby towarzyszące powinny znajdować się poza rozprężalnią
z zachowaniem dystansu min. 1,5 m. Zapis ten nie dotyczy konkursów w Sportowych Rajdach
Konnych (SRK) ze startem wspólnym. W strefie rozgrywania konkursu poza rozprężalnią musi być
udostępniony plac do stępowania koni oraz miejsce do przygotowania konia bezpośrednio przed
wjazdem na czworobok;
c) Loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie osoby
oficjalne prowadzące konkurs oraz obsługa zawodów niezbędna do przeprowadzenia konkursu;
d) Pole serwisowe (WKKW, Powożenie, SRK) - miejsce po przekroczeniu linii mety, podczas
obowiązkowego odpoczynku lub podczas przygotowania konia do wejścia na bramkę weterynaryjną;
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Na terenie pola serwisowego mogą znajdować się wyłącznie osoby oficjalne, zawodnik i osoby
towarzyszące obsługujące konia;
e) Bramka weterynaryjna (SRK) - na terenie bramki weterynaryjnej mogą znajdować się
lekarze weterynarii, komisarze, sędziowie oraz 1 osoba (zawodnik, luzak lub trener), przedstawiająca
konia do badania.
2) Biuro zawodów:
a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub
stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w przyłbice;
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest
od ilości stanowisk, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko
jedna osoba;
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy i osoby
towarzyszące;
3) Strefa stajni:
a) Do strefy stajni mają prawo wstępu wyłącznie: zawodnicy, luzacy, trenerzy, opiekunowie w
przypadku zawodników nieletnich i osoby oficjalne;
b) W strefie stajni mogą przebywać wyłącznie osoby wykonujące niezbędne czynności
związane z końmi, w szczególności: karmienie i pojenie, sprzątanie boksów, zabiegi pielęgnacyjne i
regeneracyjne, przygotowywanie koni do startów;
c) Minimalna szerokość korytarza w pomieszczeniu stajni to 2,5 m;
d) W pomieszczeniu stajni obowiązuje zakaz przeprowadzenia prac i zabiegów z końmi na
korytarzu, wszelkie czynności należy wykonywać w boksie lub na zewnątrz stajni;
2. Do wszystkich stref wskazanych w ust. 1 ma dostęp obsługa zawodów oraz wyznaczeni
pracownicy Organizatora.
§5
Procedura wejścia Uczestników na Teren zawodów
1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wjeżdżają lub wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wjazdem lub
wejściem wskazanym przez Organizatora,
§6
Bezpieczeństwo na terenie zawodów
1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a. zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa chyba, że
zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników
zawodów; obowiązek nie dotyczy Zawodnika dosiadającego konia, powożącego i luzaka znajdującego
się na bryczce oraz zawodnika i lonżującego znajdującego się na terenie rozprężani i placu
konkursowym w konkurencji woltyżerki sportowej;
b. Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych m.in.: w toaletach, w
Biurze zawodów, w strefie rozgrywania konkursu, w strefie stajni.
2. W Strefie rozgrywania konkursu mogą przebywać wyłącznie Osoby oficjalne i Obsługa zawodów
niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz zawodnicy i osoby towarzyszące.
3. Organizator powinien powołać tzw. „inspektora sanitarnego”, który będzie koordynował i
nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się
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Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników
Zawodów,
4. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów;
b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji
zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.
5. Obostrzenia oraz rozwiązania dla poszczególnych Uczestników zawodów:
1) Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie parkingu, w strefie stajni, w biurze zawodów oraz w Strefie
rozgrywania konkursu;
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Protesty składane są w biurze zawodów
zgodnie z przepisami PZJ;
c) Oglądanie trasy w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków/ próbie zręczności
powożenia odbywa się z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
2) Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy wydają dyspozycje z poza rozprężalni,
przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m;
b) W konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków wejście trenera na rozprężalnię
dozwolone jest tylko w trakcie wykonywania przez zawodnika skoków, na 15 minut przed startem w
konkursie.
3) Luzacy:
a) Luzacy mogą przebywać w strefie stajni oraz na zewnątrz rozprężalni i placu
konkursowego/ trasy krosu/ maratonu z zachowaniem dystansu min. 1,5 m od innych Uczestników
zawodów;
b) W przypadku, gdy zawodnikowi nie towarzyszy trener, luzak ma prawo wejścia na
rozprężalnię w konkursach skoków przez przeszkody/ próbie skoków tylko w trakcie wykonywania
przez zawodnika skoków na 15 minut przed startem w konkursie.
§7
Odpowiedzialność Uczestnika zawodów
1. Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa
pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i
Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z Terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć
Sędzia Główny, Sędzia PZJ/WZJ lub Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie
zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych
Wytycznych.
4. Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszych Wytycznych zgodnie z Art. 47 pkt 1.2. i 5.2.3. Przepisów
Ogólnych Uczestnik zawodów może być ukarany czerwoną kartką i jednocześnie sprawa będzie
skierowana do Rzecznika dyscyplinarnego PZJ.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach i
wjazdach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnej stronie
internetowej PZJ - www.pzj.pl.
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy
bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy PZJ, regulaminy
obowiązujące na Terenie zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z
tego wynikającą.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem 05.08.2020
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