Ludowy Klub Jeździecki Moszna
Regionalne i Towarzyskie zawody
w skokach przez przeszkody
29.07.2017

II Kwalifikacja „Pucharu Mosznej” 2017
Propozycje zatwierdzone 10.07.2017r.

Propozycje zawodów
1.MIEJSCE ROZGYRWANIA ZAWODÓW: Moszna – Hipodrom
1.1 Kategoria: Zawody Regionalne i Towarzyskie
1.2 Data: 29.07.2017 r
2. ORGANIZATOR: Ludowy Klub Jeździecki Moszna
2.1 Adres: Moszna , ul Wiejska 30
tel. 77/466-88-33
mail: jazdakonna@moszna.pl
Fax. 77 466 84 16

3. KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów : Magdalena Donimirska-Wodzicka
Dyrektor zawodów :

Anna Bronisz

tel. 602 62 72 74

Biuro zawodów :

Linda Józef

tel. 77/466-88-33

Szef stajni :

Tadeusz Kaliciński

tel. 668 817 363

4. OSOBY OFICJALNE :
Sędzia główny :
Sędzia WZJ :
Członkowie:
Komisarz :
Gospodarz toru :

Łukasz Małek (kl. B II, tel. 500 893 608)
Łukasz Dziarmaga (kl. B I)
Monika Kobyłkiewicz (kl. B III)
Ewelina Tokarczyk (kl. B III)
Marek Cichecki (GT II tel. 604 210 573)

Funkcja:
1.Powiatowy lekarz wet.
2.Lekarz wet. Zawodów

Imię i nazwisko:
Piotr Kluczniok
Sławomir Gołyś

Telefon:
77/466 15 15
502 024 063

5. WARUNKI OGÓLNE:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ

6. WARUNKI TECHNICZNE:
Otwarcie stajni:
Sprawdzanie dokumentów:
Zebranie techniczne:
Udostępnienie placu do jazdy:

28.07.2017 r od godziny 16.00
29.07.2017 r godz. 8.00
nie dotyczy
28.07.2017 r w godz. 17-19

Zawody otwarte : podłoże – piasek kwarcowy PROSABLE , 60 x 80 m

Rozprężalnia : podłoże – piasek kwarcowy 30 x 60 m, w wyjątkowej sytuacji – piasek 30x60m.

7. WARUNKI UDZIAŁU
Przypominamy że zawodnicy zobowiązani są od dnia 1.06.2017r do posiadania numerów
identyfikacyjnych koni. (we własnym zakresie)
Zawodnicy zarejestrowani w WZJ/PZJ i zaproszeni goście
a) zawodnicy –na koszt własny,
b) luzacy –na koszt własny,
c) konie –koszt transportu pokrywają delegujący

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
ZGŁOSZENIA : Zgłoszenia zawodników i koni należy przesłać w terminie do dnia 26.07.2017 r.
jedynie przez portal www.zawodykonne.pl
OPŁATY :
BS Strzeleczki 61 8883 1028 2003 0000 1355 0001
Ludowy Klub Jeździecki Moszna
ul. Wiejska 30
47-370 Zielina
a/ opłata organizacyjna : 85 zł od konia w tym 5 zł na rzecz OZJ
b/ opłata Startowa :
Konkurs klasy "P" - 10 zł
Konkurs klasy "N" - 15 zł
Konkurs klasy "N1" - 20 zł
c/ opłata za boks : 150 zł
d/ za każdą zmianę na listach startowych pobierana będzie opłata w wysokości 20,00 zł
Boksy dostępne od godziny 14:00 28.07.2017r.
Wszelkie informacje : Anna Bronisz - 602 62 72 74
Boksy dostępne TYLKO przy wcześniejszej rezerwacji i dokonaniu opłaty na konto organizatora.
Rezerwacja boksów do dnia 25.07.2017
Pasza i siano: własne
Opłat należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
Bez dokonanej wpłaty zawodnicy oraz konie będą skreśleni z list startowych.
Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz. 18.00
dnia poprzedzającego zawody. Zawodnicy którzy nie zgłoszą rezygnacji z ze startów w formie
pisemnej w podanym wyżej terminie zostaną obciążeni opłatami za start.

9. NOCLEGI :
1.Pokoje gościnne na terenie SK Moszna tel. 77/466 88 33
2.Hotel Zielona Zatoka w Dębinie tel. 77/437 63 22
3.Hotel ZAJAZD Krapkowice tel. 77/466 13 64
4.Hotel SALVE Głogówek tel. 77/437 33 13
5. Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej tel. 77/ 466 83 25

10. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE :
Wymagana dokumentacja koni :
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia, aktualną licencję wg przepisów PZJ
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a.
szczepienie podstawowe:
– w dniu rozpoczęcia szczepień
– nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia
b.
szczepienie przypominające:

przed przybyciem na zawody
Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu.
Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników :
Zgodna z wymaganiami PZJ
Inne warunki:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe podczas zawodów szkody, wypadki oraz
kradzieże. Na terenie zawodów

11. NAGRODY
Flot's dla zwycięskich par.
Nagrody Pieniężne oraz rzeczowe Pula Nagród: 3.000 zł
Konkurs\
miejsce
T1 60cm
T2 80 cm Silver
3 LL
4 L Gold
5P
6 N Platinum
7 N1

1

150 zł
200 zł
250 zł
350 zł

2

3

100 zł
150 zł
200 zł
300 zł

4

5

Flot`s dla zwycięskich par
Flot`s dla zwycięskich par
Flot`s dla zwycięskich par
50 zł
120 zł
100 zł
60 zł
150 zł
120 zł
100 zł
250 zł
200 zł
150 zł

Pula Nagród

300 zł
630 zł
820 zł
1250 zł

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone według następującej zasady:
W przypadku gdy w konkursie udział weźmie :
- do 5 koni – tylko nagroda za I miejsce
- 6 - 9 koni - nagroda za I i II miejsce
- 10 - 14 koni – nagroda za I ; II ; III miejsce
- powyżej 14 koni – wszystkie nagrody pieniężne przewidziane w konkursie I-V miejsce

12. PROGRAM ZAWODÓW :
Rozpoczęcie konkursów : godz. 9:00
kolejność na listach startowych losowana komputerowo
z uwzględnieniem drugich koni w konkursie.
Konkurs nr.1 Towarzyski 60 cm : dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)
Konkurs nr.2 Towarzyski 80 cm: dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)
II Kwalifikacja Pucharu MOSZNEJ – Kategoria SILVER
Warunki udziału w zawodach towarzyskich:
-Zawodnicy bez licencji lub z licencją posiadający aktualne badanie lekarskie z przychodni sportowej
oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
-Niepełnoletni dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach.
-Konie minimum 4 letnie z ważnymi szczepieniami.

Konkurs nr.3 – kl. "LL " dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1)
Konkurs nr 4 – kl. "L" zwykły (art. 238.2.1)
II Kwalifikacja Pucharu MOSZNEJ – Kategoria GOLD
Konkurs nr 5 – kl. "P" zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 6 – kl. "N" zwykły (art. 238.2.1)
II Kwalifikacja Pucharu MOSZNEJ – Kategoria PLATINUM
Konkurs nr 7 – kl. "N1" dwufazowy (art. 274.5.3)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów

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 wszelkimi 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 właściwej 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 aspektów współpracy z koniem.

