Wójt Gminy Zgorzelec i Starosta Zgorzelecki oraz
Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe
„Na koń” w Łagowie
serdecznie zapraszają na:
Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody z udziałem zawodników
zagranicznych - XIV edycja
Puchar Wójta Gminy Zgorzelec
Mistrzostwa Powiatu Zgorzeleckiego o Puchar Starosty Zgorzeleckiego.
Eliminacje EURO CUP Neisse/Nysa (V edycja)

Organizatorzy: Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Na koń” w Łagowie
JKS Jaroszówka; Gmina Zgorzelec; Powiat Zgorzelecki

Miejsce: Łagów k/ Zgorzelca (teren obok Ł.O.Ś)
Termin: 09.07.2017
Biuro zawodów czynne od godz. 9:00. Konkursy rozpoczną się od godz. 10:00

Zgłoszenia: Do dnia 04.07.2017 do godziny 18.00
Zgłoszenia odbywać się będą online JEDYNIE poprzez panel
www.zawodykonne.com ZT Łagów
Żadna inna forma zgłoszeń nie będzie ważna.

Uczestnicy: Kluby i Sekcje PZJ, zawodnicy niezrzeszeni, goście z Czech i Niemiec
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Tadeusz Szymoniak
Sędzia WZJ: Krzysztof Ksztoń
Sędziowie: Kinga Ksztoń, Anna Krzesiewicz
Gospodarz toru: Jacek Pękalski
Dyrektor zawodów: Marian Matyjasik
Lekarz weterynarii: Jan Żurowski

Program Zawodów:Niedziela, 09.07.2017 - Zawody towarzyskie:
1. Mini LL do 70 cm dokładności /238.1.1/
2. LL 90 cm dokładności /238.1.1/
3. L 100 cm z trafieniem w normę czasu /S 1/ Puchar Prezesa PGE GiEK S.A.
4. Konkurs w stylu DERBY- przeszkody parkurowe do 105 cm, przeszkody
krosowe do 100 cm - Puchar Prezesa Firmy MegaSerwis Sp. z o.o.
Rodzaj podłoża:Parkur i rozprężania – trawiaste podłoże
Opłaty :Konkursy towarzyskie : 1, 2, 3
4

25zł / 6 EUR
50zł / 12 EUR

 Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze

zawodów na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
Listy startowe będą widoczne na stronie www.zawodykonne.com, zakładka
ZT-ŁAGÓW najpóźniej 05.07.2017 (środa) od godz. 18.00

Listy startowe:

Sprawy organizacyjne:  Imię i nazwisko zawodnika, jego nr PZJ/WZJ, przynależność klubową, data
ważności badań lekarskich o ile nie ma ich w bazie PZJ , nr konkursu i ilość
przejazdów;
 Imię konia, nr PZJ/ WZJ;
 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata












20 zł.
Członkowie Stowarzyszenia NA KOŃ z zapłaconą składką członkowską za 2017 rok
są zwolnieni z opłaty startowej.
Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do
biura zawodów przed rozpoczęciem konkursu.
Organizator nie zapewnia boksów dla koni na terenie zawodów.
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania
weterynaryjne koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą
dopuszczone do startów.
Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodnika przypiętych
w widocznym miejscu.
Obowiązuje zgoda od lekarza na start zawodnika, także w konkursach
towarzyskich!
Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach.
Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie
prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas
zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów

a w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych
konkursów lub ograniczenia puli nagród finansowych.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJĘ
NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO CZWARTKU 06.07.2017 r. DO GODZINY
16:00 NA ADRES nakonwlagowie@wp.pl ORAZ ANULOWAĆ ZGŁOSZENIE
NA PANELU www.zawodykonne.com

NAGRODY W KONKURSACH
Konkursy towarzyskie
Nr.
1.

Konkurs
LL 60 – 70 cm

Nagrody
Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

2.

LL 90 cm

Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

3.

L 100 cm

Flot’s, nagrody rzeczowe za miejsca I - V

4.

DERBY

Flot’s, puchary za miejsca I-III,
nagrody pieniężne za cztery pierwsze miejsca:
I = 600 zł; II = 500 zł; III = 400 zł; IV = 200 zł

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród lub w przypadku małej
frekwencji lub miejsc ex aeqo

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 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 w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkim i
innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. 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.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię
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 w łaściwej opieki weterynaryjnej obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektó w współpracy z koniem.

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.
Łagów, 30-05-2017, (PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DZJ)

DODATKOWA INFORMACJA DOT. KONKURSU DERBY – wyciąg z regulaminu PZJ
Artykuł 277. KONKURS DERBY
1. Konkurs jest rozgrywany na dystansie nie krótszym niż 1000m ale nie przekraczającym 1300m, na
torze składającym się przynajmniej w 50 % z przeszkód naturalnych. Konkurs jest rozgrywany
w jednym nawrocie z ewentualną jedną rozgrywką, o ile przewidziano ją w propozycjach. 2. Konkurs
może być sędziowany według tabeli A lub C. Jeżeli jest sędziowany według tabeli C, a trasa przejazdu
przekracza warunki podane w tabeli (Art. 239), to czas maksymalny może być przez komisję
sędziowską powiększony powyżej 3 minut. Skoki przez przeszkody - przepisy. Wyd. 5.2. Obowiązują
od dnia 21 marca 2014 roku. 72 3. W przypadku, jeżeli jest to konkurs o najwyższej nagrodzie
pieniężnej
w całych zawodach, to każdy z zawodników może dosiadać maksymalnie trzy konie zgodnie
z warunkami zawartymi w propozycjach.
Artykuł 236. TABELA A
Błędy są karane punktami karnymi lub eliminacją zgodnie z poniższą tabelą: Rodzaj przewinienia
Kara Błąd techniczny: a. strącenie przeszkody podczas skoku: b. naruszenie lustra wody podczas
skoku: c. pozostawienie śladu kopyta lub podkowy na listwie rowu z wodą: 4 punkty karne; Pierwsze
nieposłuszeństwo: a. zwykłe – bez naruszenia przeszkody: b. powodujące konieczność odbudowania
przeszkody: 4 punkty karne; 4 punkty karne + 6 sek. korekty; Drugie nieposłuszeństwo (w klasach do
N1 włącznie): a. zwykłe – bez naruszenia przeszkody: b. powodujące konieczność odbudowania
przeszkody 8 punktów karnych; 8 punktów karnych + 6 sek. korekty; Drugie nieposłuszeństwo (w
klasach powyżej N1) lub inny przypadek opisany w Art. 240: eliminacja; Trzecie nieposłuszeństwo (w
klasach do N1 włącznie) lub inny przypadek opisany w Art. 240: eliminacja; Upadek jeźdźca lub konia
eliminacja Przekroczenie normy czasu: a. w przebiegu podstawowym, w I i II nawrocie: b. w
rozgrywce, na zasadach konkursu dokładności: 1 punkt karny za każde rozpoczęte 4 sekundy; c. w
rozgrywce na zasadach konkursu zwykłego: 1 punkt karny za każdą rozpoczętą sekundę Przekroczenie
czasu maksymalnego: eliminacja. 2. Kary za nieposłuszeństwa są zliczane dla całego przebiegu
konkursu.
Artykuł 237. WYNIKI WG TABELI A
Wynikiem zawodnika uzyskanym w przebiegu jest suma punktów karnych otrzymanych za błędy i za
ewentualne przekroczenie normy czasu. Czas przebiegu może decydować o zajętym miejscu w
przypadku jednakowej liczby punktów karnych uzyskanych przez zawodników zgodnie z warunkami
określonymi dla tego konkursu.

