SPORTOWY RAJD KONNY
"OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY"
ZAWODY TOWARZYSKIE

PROPOZYCJE

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa zawodów
Termin zawodów
Miejsce zawodów
Organizator zawodów

Komitet organizacyjny

Biuro zawodów
Dyrektor biura zawodów

Zawody Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych
"Opolskie Gwiazdy Europy"
13.07.2019 r.
KJ DOLINA GAWORA
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
KJ DOLINA GAWORA
tel./fax +48 34 353 66 66
kom. +48 692 079 080
Urząd Miasta Dobrodzień
Virginia Buława-Dziarmaga
Aleksandra Matusz-Łukawska
Ryszard Rabiej
Marek Tul
KJ DOLINA GAWORA
tel./fax +48 34 353 66 66
46-380 Malichów, ul. Chłopska 8
biuro@dolinagawora.pl
Virginia Buława-Dziarmaga
tel. +48 664 906 069

2. OSOBY OFICJALNE
Komisja sędziowska

Delegat techniczny
Komisarz
Komisja weterynaryjna

Serwis kowalski
Zabezpieczenie medyczne
Gospodarz toru

Eulalia Michalik – Sędzia Główny
Ewa Sołek-Kowalska – Sędzia WZJ
Magdalena Piątek
Anna Hadała
Paweł Kowalski
lek. wet. Aleksandra Matusz-Łukawska – przewodniczący
lek. wet. Daria Dobrzańska – lekarz wet. zawodów
lek. wet. Zuzanna Kołodziejczyk
Szczęsny Szymański
tel. +48 603 947 760
Ratownictwo Medyczne FALCK
Ryszard Rabiej
tel. +48 601 492 239

Zadanie "Sportowy Rajd Konny - Opolskie Gwiazdy Europy" dofinansowane jest przez Zarząd Województwa
Opolskiego w ramach "Wspieranie organizacji imprez sportowych poprzez upowszechniania kultury fizycznej"

3. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na stronie http://zawody.a-co.pl/
Termin zgłoszeń do 10.07.2019 r.

4. PLANOWANE KONKURSY
Nr konkursu

Konkurs

Dystans

4
5

L
LL

30 km
15 km

Zawody Towarzyskie rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi, przepisami w
Dyscyplinie Sportowych Rajdów Konnych, przepisami Weterynaryjnymi i Regulaminem Rozgrywania
Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne obowiązującym w 2019 r. oraz zgodnie z niniejszymi propozycjami.

5. INFORMACJE O TRASIE
Pętle o długości: 30 km (czerwona) i 15 km (żółta)
Podłoże: głównie różnorodne drogi polne i leśne, podłoże trawiaste, piaszczyste, szutrowe, odcinki dróg
kamienistych i asfaltu.
Różnice wzniesień do 45 m
Start i meta KJ DOLINA GAWORA

6. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota, 13.07.2019 r.
Godzina 9:00 - Odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny

Konkurs nr 4 - L
(start co 5 min. w 3-osobowych grupach)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

4

L

30 km

13.07.2019 r., godz. 10:30

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2019
Odcinek

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas przedstawienia
do badania

Możliwa ilość
przedstawienia do
badania

1

30 km

30 km

30 km

20 min.

2

Przegląd weterynaryjny do konkursu odbywa się 13.07.2019 r. o godz. 9:00
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

Konkurs nr 5 - LL
Konkurs pod nazwą "15 km na 15 lat- lecie obecności woj. opolskiego w Unii Europejskiej"
(start co 5 min. w 3-osobowych grupach)
Nr konkursu

Kategoria
konkursu

Dystans

Dzień i godzina startu

Tętno

5

LL

15 km

13.07.2019 r., godz. 11:00

64 bpm

Konkurs rozgrywany na zasadach obowiązującego regulaminu PZJ w SRK na rok 2019
Odcinek

Kolor
pętli

Dystans
odcinka

Dystans
konkursu

Czas przedstawienia
do badania

Możliwa ilość
przedstawienia do
badania

1

15 km

15 km

15 km

20 min.

2

Przegląd weterynaryjny do konkursu odbywa się 13.07.2019 r. o godz. 9:00
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.

7. SPRAWY 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 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.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zawodników i konie obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z przepisami. Świadectwo weterynaryjne
należy okazać przed wyładowaniem koni. Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z
przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego.
Dla zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start w
zawodach.
W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem),
zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie zezwalające na start w zawodach jeździeckich.
Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące uprawianie jazdy konnej dostępne np.
na stronie: https://gsdirect.pl/portalb2c/gsbenefits/willis9992/jezdzieckie/formularz.aspx
Właściciel lub użytkownik konia biorącego udział w zawodach powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC
Właściciela Konia dostępne na stronie:
https://gsdirect.pl/portalb2c/gsbenefits/willis9992/jezdzieckie/formularz.aspx
W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.

9. OPŁATY
Opłata organizacyjna:

100 zł od konia (zawiera opłatę do OZJ)

Wszystkie opłaty będą przyjmowane w biurze zawodów wyłącznie GOTÓWKĄ.

10. NAGRODY
Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięskich par.
11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń wynikłych w czasie
transportu i trwania zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
zawodów.

12. INFORMACJA RODO





teren zawodów jest monitorowany
wykonywana jest dokumentacja filmowa oraz zdjęciowa
jeśli któryś z uczestników zawodów lub widzów nie wyraża zgody na monitorowanie, filmowanie lub
fotografowanie swojej osoby lub najbliższych niezwłocznie prosi się o natychmiastowe opuszczenie terenu
zawodów
udział w imprezie oraz wejście na teren zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie
wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np. internet, portale
społecznościowe, prasa, telewizja itp.) i w określonych celach.
Podstawa prawna:




rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
Udział w zawodach nie może 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.
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 z koniem.

III.

IV.

V.

Szczegółowy kodeks postępowania z koniem dostępny jest w Przepisach Ogólnych PZJ

Propozycje zatwierdzone przez OZJ w dniu 14.06.2019 (Natalia Gruszka)

