POWOŻENIE 2020

Ranga zawodów:

ZO-D2

Miejsce:

Warszawa Służewiec

Data: 3-4.10.2020

WARUNKI OGÓLNE:
I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH
Miejsce:
Data:
Halowe:

Służewiec Warszawa
od: 2020-09-30

do: 2020-10-04

☐

RANGA ZAWODÓW:

Otwarte:

☒

KATEGORIA WIEKOWA:

Mistrzostwa Polski

☐

S

☒

Halowy Puchar Polski

☐

MJ

☒

CAN

☐
x

J

☒

JM

☒

Mł

☒

ZO -

Inne:

..........................

..........................

II. OGÓLNE WARUNKI
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:
ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ:
1.

Przepisy Ogólne PZJ

wyd. 2020

2.

Przepisy Konkurencji Powożenie

wyd. 2020

3.

Regulamin krajowych zawodów w konkurencji powożenia

wyd. 2020

4.

Przepisy weterynaryjne

wyd. 2015 ze zmianami 2016

5.

Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni

wyd. 2017

6.

Przepisy o sędziach

wyd. 2020

7.

Przepisy o gospodarzach toru
Wytyczne w Sprawie Organizacji Zawodów Jeździeckich w Polsce w
związku z Covid 19.

wyd. 2020

8.

wyd. 2020

POWOŻENIE 2020
Propozycje zatwierdzono: Warszawa, dnia: 14.09.2020
Komisja powożenia PZJ:

Kolegium Sędziów PZJ:

Biuro PZJ:

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

Marek Zaleski

Czesława Grycz

Aleksandra Wolniewicz

rew. 1.

22.09.2020

Aleksandra Wolniewicz

rew. 2.

29.09.2020

Aleksandra Wolniewicz

rew. 3

Data

Imię i Nazwisko wprowadzającego

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu:

III. ORGANIZATOR
1.

Nazwa:

Polski Klub Wyścigów Konnych

2.

Adres:

Ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

3.

Telefon:

22 8531715

4.

E-mail:

pkwk@pkwk.org

5.

Stona www:

www.pkwk.pl

6.
7.

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:
Komitet honorowy:

8.

Dyrektor zawodów:

Tomasz Chalimoniuk, ,
Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin
Minister Rolnictwa – Krzysztof Ardanowski
Minister Sportu - Danuta Dmowska-Andrzejuk
Dominik Nowacki, , sluzewiec@totalizator.pl

9.

Biuro zawodów:

Agnieszka Maziarka, 695401412,

10. Szef stajni:

Marcin Wantke, 607996575,

11. Obsługa medyczna:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IZI-MED s.c. Izabella
Kwiecińska, Paweł Grabarczyk, ,
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IV. OSOBY OFICJALNE

Funkcja:
Sędzia Główny
Sędzia
Delegat Techniczny
Gospodarz Toru
Komisarz
Delegat weterynaryjny
Lekarz weterynarii
Kowal
Spiker

1
2
3
4
5
5
6
7
8

Imię i Nazwisko:
Tomasz Mossakowski
Piotr Helon
Czesława Grycz
Sebastian Bogacz
Joanna Mularczyk - Czajka
Małgorzata Świderek Baran
Michał Kaczorowski
Robert Musiał
Szymon Tarant

Licencja:
DP
D1
LDT
LGT
D2
T
T

tel.:
500 206 908

Adres e-mail:

V. WARUNKI TECHNICZNE
1.

Arena konkursowa:

Wymiar 42,5 x 95 m, kwarc

2.

Rozprężalnia:

wymiar 30 x 50 m, kwarc

3.

Otwarcie stajni:

2020-10-02, godz.10.00

4.

Zamknięcie stajni:

2020-10-04, godz.24.00

5.

Zebranie techniczne

2020-10-02, godz. 18.00

Kontrola dokumentów
Konkursy rozgrywane są na zasadzie konkursów dwunawrotowych szybkości z punktami karnymi przeliczanymi
na karne sekundy. Tempo wynosi 230m/min. Do drugiego nawrotu kwalifikuje się trzech najlepszych
zawodników. Kolejność startu w drugim nawrocie jest odwrotna do zajmowanych miejsc po pierwszym
nawrocie. O miejscach pierwszej trójki decyduje wynik drugiego nawrotu. Zawodnicy nie startujący w drugim
nawrocie są klasyfikowani według wyników pierwszego nawrotu. Zawody rozgrywane jako zawody krajowe
otwarte - zgodnie z Regulaminem Konkurencji Powożenia - Art. 6.1 Format 3 i Art. 6 pkt 7

Wyniki przejazdów ustalane są w oparciu o Regulamin Halowego Pucharu Polski.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia:

www.zawodykonne.com

2.

Termin zgłoszeń wstępnych:

2020-09-11

3.

Termin zgłoszeń ostatecznych:

2020-09-21

4.

Maksymalna Ilość koni:

16

5.

Kryteria przyjmowania zgłoszeń:
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1.
2.

Wszyscy, którzy chcą wystartować w tych zawodach muszą dokonać zgłoszenia w terminie
ustalonym w propozycjach zawodów.
Zawody są organizowane do ośmiu zawodników powożących zaprzęgami parokonnymi
W zawodach może wziąć udział:
A)
Pięć najlepszych par z Mistrzostw Polski 2020r.
B)
Cztery pary z „dziką kartą” przyznaną przez organizatora

W przypadku gdy z udziału zrezygnuje zawodnik z pierwszej piątki MP, prawo do udziału nabywa kolejny
uczestnik wg klasyfikacji MP 2020, a jeśli nie będzie takich zgłoszeń organizator może przyznać kolejną
„dziką kartę”.
3.

Udział w zawodach jeździeckich organizowanych przez PTWK jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Udział w ww. zawodach jest również oświadczeniem, że
wyrażacie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania swojego
wizerunku/wizerunku waszego dziecka* na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem
wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach
informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek może być użyty do
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych
za nieetyczne. Jednocześnie oświadczacie, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr
osobistych. Niniejsza zgoda: Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. Zrzekacie się niniejszym
wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem PTWK z
tytułu wykorzystania Waszego wizerunku/wizerunku Waszego dziecka na potrzeby jak w
oświadczeniu powyżej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na : www. zawodykonne.com. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć rodzaj ściółki dla koni
(słoma lub trociny)oraz zapotrzebowanie na przyłącze elektryczne
V. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY
Konkurs dwunawrotowy

Data
3.10.2020

Pula
I
25.000 7.000

II
III
IV
V
VI
VII
5.625 4.375 3.125 1.750 1.375 1.000

Konkurs dwunawrotowy

4.10.2020

40.000 11.200 9.000 7.000 5.000 2.800 2.200 1.600

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
1. Opłaty:
Rodzaj opłaty:
Wpisowe
Boks o wymiarach 3x3m
Przyłącze do prądu
Słoma/siano (balik)
Trociny (1 paczka)
Program badań antydopingowych

Koszt (PLN):
500 PLN + VAT
300 PLN + VAT
200 PLN + VAT
20 zł
50 zł
15 zł

VIII
750
1.200
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2. Sposób i warunki płatności:
Zgłaszający ma obowiązek dokonania opłaty zgłoszeniowej 500,00 złotych na wskazane poniżej konto do
dnia 20.09.2020 oraz przesłania potwierdzenia mailem na adres: showoffice@warsawjumping.pl
Bank: PKO BP S.A.
Nazwa odbiorcy: Totalizator Sportowy sp. z o. o.
Adres odbiorcy: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 25
Numer konta/Bank account: 13 1020 1042 0000 8302 0282 1932
Tytuł: WARSAW JUMPING/Imię i nazwisko zawodnika/ NIP

W przypadku wycofania konia po opublikowaniu listy przyjętych zawodników opłata nie będzie
zwracana.
FAKTURA
Od dnia 01.01.2020 zgodnie z przepisami, sprzedawca może wystawić nabywcy (podatnikowi VAT)
fakturę do paragonu, tylko jeśli na paragonie znajduje się NIP nabywcy.
W związku z tym osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę, proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule
przelewu oraz przesłanie danych do wystawienia faktury na adres email: showoffice@warsawjumping.pl
Po wystawieniu paragonu bez numeru NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę.

3. Dodatkowe informacje organizatora:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
2. Złożenie reklamacji, odwołania wymaga wpłacenia kaucji w wysokości 300 PLN.
3. Wymaga jest dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne. Paszporty koni należy
mieć ze sobą na zawodach .
4. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe z udziałem koni, pozostałe wypadki, kradzieże i inne
zdarzenia, mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. Za wyrządzone szkody odpowiada
finansowo zawodnik lub właściciel konia.
5. Zgodnie z polskim prawem podatkowym od nagród finansowych powyżej 2000,00 pln odliczony
zostanie podatek w wysokości 10%.
6. Każdemu zawodnikowi przysługują 4 opaski uprawniające do wejścia na teren zawodów. Jest

możliwość dokupienia max. 3 dodatkowych opasek – 150 zł. ( chęć zakupu opasek proszę
zgłaszać na showoffice@warsawjumping.pl do godz. 16:00 23.09. (środa).

VII. 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.
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VIII.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt uczestnika
Hotel Poleczki
ul. Poleczki 40A | 02-822 Warszawa
Artur Bluhm | Sales Manager | a.bluhm@hotelpoleczki.pl
M: +48 506 655 669 | T: +48 22 332 75 25
Arche Hotel Poloneza
ul. Poloneza 87 | 02-826 Warszawa
bartłomiej będkowski - Zastępca Kierownika Operacyjnego
T. 22 670 99 86, | M. 537 246 918 | bbedkowski@archehotelpoloneza.pl

IX. 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 konie

