KLUB JEŹDZIECKI FACIMIECH
FACIMIECH 1, 32-051 WIELKIE DROGI
KRS 0000304758, NIP 944 219 31 76
konto bankowe: Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447

www.kjfacimiech.pl

zawody.facimiech@gmail.com

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY,
FACIMIECH 29-30.07.2017
Adres
Klub Jeździecki Facimiech
Facimiech 1, 32-051 Skawina

Kontakt:
Jagoda Turczyńska 605 378 582
Listy startowe: Przemysław Seibt - 794928385
Szef stajni:
Jaga Matusiak 608 524 252

Kategoria:
Termin:
Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody 29-30.07.2017
Komisja sędziowska:
Aleksandra Światłoch - Sędzia Główny
Katarzyna Barańska – sędzia MZJ,
Grażyna Kańka – sędzia,
Sędzia kwalifikator: Jacek Wisłocki

Gospodarz toru: Krzysztof Wójcik
Szef komisarzy: Zbigniew Seibt,
Komisarz:
Małgorzata Tatko
Obsługa komputerowa:
Equus Events
Lekarz weterynarii:
Magdalena Lipińska
Kowal zawodów:
Michał Rup

WARUNKI TECHNICZNE

ZGŁOSZENIA

Plac konkursowy: 75m x 60m, podłoże piasek kwarcowy

Termin zgłoszeń
23.07.2017 godz. 20.00
zgłoszenia przez platformę zawody.konne.com

Rozprężania:
Boksy:

60m x50m, podłoże piasek kwarcowy
przygotowane od 28.07 godz 15.00

e-mail kontaktowy: zawody.facimiech@gmail.com

Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte po
dokonaniu dodatkowej opłaty 50zł od konia

WARUNKI FINANSOWE
Opłata dokonana przelewem w terminie do 23.07.2017 na
konto KJ Facimiech :
- Opłata organizacyjna 120 zł za zawody (lub 80zł za dzień)
- Boks 150zł za zawody.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach na min. 5 dni
przed zawodami, przedpłata zostanie zwrócona.

Po terminie 23.07.2017 można dokonać wpłaty na
miejscu wg następujących stawek:
- opłata organizacyjna - 200 PLN za zawody (120
PLN za dzień)
Opłata za boks - 250 PLN za zawody

Konto wpłat:
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 4956 1447:
z dopiskiem "ZR i ZT 07.2017" i nazwą konia
Wymagane dokumenty:
Konie :
szczepienia ochronne przeciwko grypie koni zgodne z
przepisami PZJ, aktualne licencje zgodne z przepisami
MZJ/PZJ (licencje - tylko zawody regionalne). Paszport musi
być dostarczony do Biura Zawodów przed pierwszym startem.

Wymagane dokumenty:
Zawodnicy:
z.regionalne - aktualne badania lekarskie, aktualne
licencje, aktualne ubezpieczenie,
z.towarzyskie aktualne badanie lekarskie, oraz
aktualne
ubezpieczenie
NNW
obejmujące
uprawianie jeździectwa oraz w przypadku
niepełnoletnich zgoda rodziców na start,

WARUNKI OGÓLNE
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i regulaminem dyscypliny.
Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń, w przypadku przekroczenia liczby 120 koni
Liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Stajnie otwarte od 28.07 (piątek) od godziny 15.00
Rozprężalnia otwarta na treningi w dniu 28.07 w godzinach 15.00-18.00
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Zmiany na listach startowych 20zł (nie dotyczy skreśleń)
Palenie tytoniu dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach. Za palenie w miejscach innych niż
dozwolone - kara 500zł
Istnieje możliwość zakupu licencji jednorazowej konia MZJ na miejscu - Jagoda Turczyńska 605 378
582
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków,
trenerów, koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku kradzieży , zniszczeń ,
pożarów i innych zdarzeń losowych
Godziny rozpoczęcia konkursów podane na listach startowych są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin rozgrywania konkursów w zależności od ilości
zgłoszonych zawodników

PROGRAM ZAWODÓW
sobota 29.07

godz. 9.00

2. kl LL 60cm - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
3. kl LL 80cm - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
4. kl LL 90cm - seria A - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
- seria B - zwykły (regionalny) (art.238.2.1)
5. kl L
- seria A - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
- seria B - zwykły (regionalny) (art.238.2.1)
6. kl P
- o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (regionalny) (art.269.5)
7. kl N
- zwykły (regionalny) (art.238.2.1)
8. kl N
- dwufazowy (regionalny) (art.274.5.3)
9. kl C
- dwufazowy (regionalny) (art.274.5.3)*
niedziela 30.07

godz. 9.00

10. kl LL 60cm – zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
11. kl LL 80cm – zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
12. kl LL 90cm - seria A - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
- seria B - zwykły (regionalny) (art.238.2.1)
13. kl L
- seria A - zwykły (towarzyski) (art.238.2.1)
- seria B - zwykły (regionalny) (art.238.2.1)
14. kl L
- konkurs licencyjny (regionalny)
15. kl P
- dwufazowy (regionalny) (art.274.5.3)
16. kl N
- dwufazowy (regionalny) (art.274.5.3)
17. kl N
- szybkości (regionalny) (art.239.1)
18. kl C
- zwykły (regionalny) (art.238.2.1)*
* konkursy organizowane pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 6 koni

ZAKWATEROWANIE:
Hostel Minor Skawina tel: 12 276 50 55 cena za 2os ze śniadaniem 150zł
Pałac w Paszkówce (ok. 6 km.), Paszkówka 37, 34-113 Paszkówka, Tel. +48 33 872 38 00,
HOTEL – RESTAURACJA DWOREK SKAWIŃSKI (OK.9 km) ul. Kublińskiego 4, 32-050 Skawina, tel.
(012) 276-03-45 ceny od 100zł/os
Zelczyna (ok. 7 km) 504 207 987 około 30 zł/os
Krzęcin 117 (ok. 5 km) tel. 12 270 60 45 ceny od 30zł/os
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.
1. 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.
2. 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.
3. 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 podroży
powrotnej z zawodów.
4. 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, ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Propozycje zatwierdzone w dniu 9.06.2017
Jacek Wisłocki

