Propozycje
XI Powiatowych Zawodów Regionalnych
w skokach przez przeszkody
oraz
Zawodów Towarzyskich w skokach przez przeszkody
Żywiec - Moszczanica , 10 czerwca 2017r
Wartość nagród rzeczowych

5000zł

I.

Informacje ogólne.
A. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „Kasztanka” przy Zespole Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcącychw Żywcu – Moszczanicy.
B. Adres zawodów: 34 – 300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9
C. Data zawodów: 10.06.2017r.

II.

Osoby oficjalne.
A. Komisja sędziowska
Sędzia Główny: Katarzyna Zawalska-Furtak
Sędzia ŚZJ/PZJ: Elżbieta Janik
Członkowie: Bogdan Chrzanowski, Małgorzata Borowik
Sędzia stylu: Bogdan Chrzanowski
Gospodarz toru: Krzysztof Wójcik
Komisarz zawodów: Magdalena Biżek
B. Lekarz weterynarii: Waldemar Kalinowski
C. Dyrektor zawodów: Czesław Malinka

III.

Warunki techniczne.
A. Plac konkursowy: piasek kwarcowy z włókniną o wymiarach: 80 x 42.
B. Rozprężania: piasek kwarcowy z włókniną o wymiarach: 42 x 24.

IV.

Warunki uczestnictwa.
A. Uczestnicy: Sekcje, Kluby zarejestrowane w WZJ lub PZJ i nie zrzeszeni.
B. Zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna
dokumentacja zgodna z w/w przepisami. Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnym
Regulaminem Skoków PZJ. Wymagana dokumentacja dla koni: dokumenty według regulaminów PZJ
oraz aktualne szczepienia ochronne.
C. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń ostatecznych: 08.06.2017r.
Zgłoszenia należy dokonywać przez platformę www.zawodykonne.com
 dodatkowe informacje na temat zawodów:
Iwona Dunat 728 992 114
Paulina Mróz 693 995 230
D. Warunki finansowe.
 Opłata organizacyjna: 80 zł dzień
 Opłata na fundusz nagród ŚZJ: 5 zł od konia.
E. Paszport konia musi być dostarczony do loży sędziowskiej przed pierwszym startem.
F. Nagrody według tabeli umieszczonej pod programem zawodów.

G. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne szkody mogące mieć miejsce podczas
zawodów i transportu.
H. Dokonanie zmiany w zapisach (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego 20 zł od
każdego przepisanego lub dopisanego konia czy zawodnika.
I. W konkursach towarzyskich dla Amatorów i „Mój pierwszy raz” zawodnicy muszą posiadać
aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach konnych, ubezpieczenie NNW oraz
w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgodę od opiekunów prawnych. Konie powinny
posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie.
J. Na rozprężalni może znajdować się kolejnych 6 koni.

PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 10.06.2017r.
Rozpoczęcie konkursów godz. 1000
Konkurs nr 1 do 60 cm konkurs zwykły – 238.2.1 „Mój pierwszy raz” – towarzyski amatorzy
Konkurs nr 2 Klasy LL zwykły – art. 238.2.1 – towarzyski amatorzy
Konkurs nr 3 Klasy LL zwykły – art. 238.2.1 o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Żywcu
Konkurs nr 4 Klasy L zwykły – art. 238.2.1 o Nagrodę Sklepu Jeździeckiego Skoczek
Konkurs nr 5 Klasy L egzaminacyjny – art. 6 Reg. PZJ
Konkurs nr 6 Klasy P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem- art. 269.5 o Puchar Burmistrza
Miasta Żywiec oraz Nagrodę Sklepu Jeździeckiego Skoczek
Konkurs nr 7 Klasy N dwufazowy -art. 274.5.2 o Puchar Starosty Żywieckiego oraz Nagrodę Sklepu
Jeździeckiego Skoczek
Zakończenie zawodów około godz. 1800
Tabela wartości nagród rzeczowych
Numer
I miejsce
II miejsce
Konkursu
1
Nagrody
2
150zł
100zł
3
150zł
100zł
4
300zł
200zł
6
500zł
300zł
7
1000zł
700zł

III miejsce

50zł
50zł
100zł
200zł
400zł

IV miejsce
rzeczowe
Drobne
Drobne
-

V miejsce

upominki
upominki
-

VI miejsce

-

Kodeks Postępowania z Koniem
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu
Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą
nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom
komercyjnym.
II. 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.
III. 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 medycznej.
IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas
podróży powrotnej z zawodów.
V. 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, ewentualnej eutanazji.
Polski Związek Jeździecki zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zawodów zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki w dniu…….

