Ranga zawodów: ZODiM
Miejsce: Ośrodek Jeździecki Stragona Strzegom
Data:20-22.04.2018
WARUNKI OGÓLNE:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*:
- Przepisy Ogólne PZJ (rok: 2014)
- Przepisy Weterynaryjne (rok: 2015 ze zmianami 2016)
- Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni (rok: 2017)
- Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody (rok: 2014)

- Regulamin krajowych zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży wydanie/rok: 2018
- Przepisy o Sędziach (rok: 2014)

Propozycje zatwierdzone przez Kolegium Sędziów PZJ i Komisję
Skoków PZJ
Warszawa, dn.

Rok: 2018
DYSCYPLINA: B
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zawody:
Ranga zawodów:
ZODiM
Zawody halowe:
N
Kategoria wiekowa: J, JM
JM, Mł.
Data :
20-22.04.2018
22.04.2018
Miejsce:
Morawa /k.Strzegomia
Dokładny adres miejsca rozgrywania zawodów
zawodów:
Ośrodek Jeździecki Stragona Strzegom – Morawa 36, 58-150
150 Strzegom
2. Organizator
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy:
Tel:
Email:
strona www:

LKS Stragon
Stragona Strzegom
Morawa 36
58--150 Strzegom
748554042
office@stragona.pl
www.stragona.pl

3. Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów: Marcin Konarski
Biuro Zawodów: Marta Wójcik
Kontakt: 74 85504042
II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Przepisami o Sędziach wyd. 5, art.14 p.3)
1. Komisja Sędziowska:
Przewodniczący: Józef Snieżek
Sędzia PZJ:
Stanisłąw Helak
Członkowie:
Barbara Helak
Kinga Ksztoń
2. Delegat Techniczny:
……………….
Asystent Delegata Technicznego ……………..
3. Gospodarz Toru: Grzegorz Wojtaczka
Asystent Gospodarza Toru: Marcin Konarski
4. Szef Komisarz: Anna Augustyńska
Komisarze:
Lucyna Lasica
5. Delegat weterynaryjny PZJ:
6. Lekarz weterynarii zawodów: Julia KORNASZEWSKA
III WARUNKI TECHNICZNE
data
Otwarcie stajni

19.04.2018

Zebranie techniczne (przegląd dokumentów)

19.04.2018

godzina
12.00
17-18

Przegląd Weterynaryjny
Plac konkursowy/hala:
 podłoże: piasek kwarcowy
 wymiary:50 x 80 m
Rozprężalnia:
 podłoże: piasek kwarcowy
 wymiary: 20 x 60 m
Producent łyżek bezpieczeństwa (PZJ - Przepisy Dyscypliny B – Art. 210): GALA – Włodzimierz
Uchwat
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IV.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnictwo
Zgodnie z Art. 14 p. 1-6 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 1 p. 2 Regulaminu Dyscypliny
Skoków.
2. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 31.03.2018
Termin zgłoszeń ostatecznych: 06.04.2018
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: : za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego na
portalu www.zawodykonne.com
3. Warunki finansowe:
Opłaty wpisowe (zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów w Skokach
Art.8, pkt.5):












450 zł od konia wraz z boksem
300 zł od konia bez boksu
Zgłoszenia po terminie
terminie, tj. po 06.04.2018 – powiększone o 100 pln
Podłączenie samochodu/campingu do prądu – 100 zł.
Wcześniejszy przyjazd/ wyjazd – 50 zł/za każdą rozpoczętą dobę
Trociny – 60 zł/ balot(jeżeli
(jeżeli trociny mają być w boksach od początku prosimy
zaznaczyć na zgłoszeniach ilość balotów).
Siano – cena dnia
Opłata za program badań antydopingowych 15 zł od konia
Stajnie czynne będą od. czwartku 19.04 godz. 12.00 do niedzieli 22
2.04 godz. 20.00
Psy na terenie ośrodka muszą być prowadzane na smyczy a właściciel ma
obowiązek posprzątania po swoim czworonogu.
Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie w
wyznaczonych miejscach parkingowych.

Pasza i siano własne:

T

Minimalną wpłatę w wysokości 300 zł od konia z boksem i 150 dla konia bez boksu należy
wpłacić w terminie do:
06 kwietnia 2018 r. – decyduje potwierdzenie wpłaty przesłane mailem lub data wpływu
na rachunek bankowy. Wpłata ta nie podlega zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie
zgłoszeń ostatecznych
Konto: LKS STRAGONA STRZEGOM
MORAWA 36, 58-150
150 Strzegom
BZ WBK O/Strzegom 57 1090 2343 0000 0001 0499 1177
Z dopiskiem : ZODiM
DiM- NAZWA KONIA
Opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 25 %.
W przypadku wycofania konia po 2018
2018-04-11
11 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane
opłaty w przypadku wycofania konia przed powyższym terminem zwracane są w wysokości
100%.
Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach po 2018-04-11
11 lub nie przyjadą w ogóle na
zawody zobowiązane są do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów
w terminie do 3 dni po zawodach.
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4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
ie:
na koszt własny: T
Hotele (adres, telefon, fax, adre
adres
s mailowy, odległość od miejsca rozgrywania
Zawodów, koszt zakwaterowania, itp.)
HOTELE – 4 km od miejsca zawodów :





Villa La Pierre -695 242 169 http://villalapierre.pl/
Hotel Syrena - 74 855 55 29 http://hotel-strzegom.com.pl/
Hotel Stragona - 74 855 15 49 http://www.stragona.com/pl/
Hotel Granit - 74 855 03 44

5. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
6. Za reklamacje
eklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 300 PLN
7. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą
sędziego głównego: 20,00 PLN
8. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne (paszport)
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące
mieć miejsce podczas zawodów i transportu
V.. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

telefon

1.

Powiatowy lekarz wet.

Andrzej Bielarczyk

748523084

2.

Delegat wet. PZJ

3.

Lekarz wet. zawodów

Julia KORNASZEWSKA

785934293

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21
21-go
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.
VI. NAGRODY(zgodnie
(zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych w dyscyplinie
skoków przez przeszkody Art.5))
flo dla 25% uczestników każdego konkursu – dekoracja bezpośrednio po zakończeniu
konkursu
statuetki w niedzielnych konkursach
nagrody rzeczowe za miejsca I – III dla zwycięzców Finałów gr: A1, A-2,
2, B, C, D bis, Dz.II
oraz w GP gr DiE
VII. PROGRAM ZAWODÓW
20.04.2018 (piątek) – godz. 10:00
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

z
z
z
z

oceną
oceną
oceną
oceną

stylu
stylu
stylu
stylu

jeźdźca
jeźdźca
jeźdźca
jeźdźca

50
60
70
80

cm
cm
cm
cm

wg
wg
wg
wg

reg
reg
reg
reg
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Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

5 z oceną stylu jeźdźca
6 z oceną stylu jeźdźca
7 z oceną stylu jeźdźca
8 z oceną stylu jeźdźca
9 z oceną stylu jeźdźca
10 z oceną stylu jeźdźca
11 z oceną stylu jeźdźca

90 cm wg reg
100 cmwg reg
110 cm wg reg
120 cm wg reg
130 cm wg reg - dodany
kl. L (100 cm)
kl. P (110 cm)

21.04.2018 (sobota) – godz. 10:00
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

12
13
14
15
16
17
18
19
20

dokładności
dokładności
dokładności
dwufazowy
dwufazowy
dwufazowy
zwykły
zwykły
zwykły

50 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

238.1.1
238.1.1
238.1.1
274.5.3
274.5.3
274.5.3
238.2.1
238.2.1- dodany
238.2.1- dodany

22.04.2018(niedziela) – godz. 10:00
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

21
22
23
24
25
26
27

FINAŁ GR A-1 – dokł. z rozgr. 65/65 cm Art. 238.1.2
FINAŁ GR В - zwykły z rozgr. 85/85 cm Art. 238.2.2
FINAŁ GR A-2 - dokł. z rozgr. 80/80 cm Art. 238.1.2
FINAŁ GR C - zwykły z rozgr. 105/105 cm Art. 238.2.2
FINAŁ GR D-Bis
Bis - zwykły z rozgr. 95/95 cm Art. 238.2.2
GRAND PRIX Gr.D i E
E-zwykły
zwykły z rozgr.115/120 cm Art. 238.2.2
FINAŁ Dzieci II/jr.mł.
/jr.mł. – dokł. z rozgr. 110/115 cm Art.238.1.2

Konkursy pocieszenia:
Konkurs nr 28
dokładności 50 cm Art. 238.1.1
Konkurs nr 29
dokładności 60 cm Art. 238.1.1
Konkurs nr 30
dokładności 70 cm Art. 238.1.1
Konkurs nr 31
zwykły 80 cm Art. 238.2.1
Konkurs nr 32
zwykły 90 cm Art. 238.2.1
Konkurs nr 33
zwykły 100 cm Art. 238.2.1
Konkurs nr 34
zwykły 110 cm Art. 238.2.1
Konkurs nr 35
dokładności kl. L(100 cm) Art. 238.1.1
Konkurs nr 36
zwykły kl. P(110 cm) Art. 238.2.1
Zasady kwalifikacji do konkursów nr 23 i 24 wg . Regulaminu Dzieci i Młodzieży dyscypliny
skoków.
Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.
Równolegle z zawodami ZODiM odbędą się Zawody Regionalne i Ogólnopolskie na
innym placu konkursowym
W niedzielę (22.04.2018)
) każdy koń ma prawo startu 1 raz bez względu na to w
jakich zawodach startuje
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Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy
sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i
zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być
podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich
etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
a) Prawidłowe postępowanie z koniem
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego
postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobros
dobrostanu.
tanu. Nie będzie tolerowane
jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia
podczas trwania zawodów lub poza nimi.
b) Metody treningowe
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możli
możliwościom
fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym
metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały
odpowiednio przygotowane.
c) Kucie i sprzęt
Dbałość o kopyta i kucie musi
si spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany
i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
d) Transport
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi
zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpiec
bezpieczny,
zny, dobrze wentylowany, utrzymany w
wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez
kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do
zaopiekowania się koniem.
e) Przejazd
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione
regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi
wytycznymi FEI.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną
dopuszczeni do zwodów.
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać
udział w zawodach.
b) Stan zdrowia
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczącyc
znaczących
h dolegliwości czy
wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować
udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weter
weterynarii
c) Doping i leczenie
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie
będzie tolerowane
Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na
pełny powrót do zdrowia, przed
d ponownym udziałem w zawodach.
d) Zabiegi chirurgiczne
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego
konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani
klacze ze źrebięciem.
f) Nadużycie pomocy
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Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy
jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
a) Tereny zawodów
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni.
Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.
b) Podłoże
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być
zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji.
Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchn
nawierzchni.
c) Ekstremalne warunki pogodowe
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być
zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do
szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.
d) Stajnie podczas zawodów
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o
wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta,
dobrej jakości i odpowiednia pasza ora
oraz
z ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.
e) Odpowiednia kondycja do podróży
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi
FEI.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę p
po zakończeniu
zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
a) Leczenie weterynaryjne
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń
jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeźd
jeździec
ziec musi zaprzestać jazdy, a
lekarz weterynarii musi zbadać konia.
b) Skierowanie do kliniki dla koni
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej,
odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i lecz
leczenia.
enia. Kontuzjowane konie
muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko
lekarsko-weterynaryjną.
c) Urazy podczas zawodów
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość
konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby
wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.
d) Eutanazja
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia
cierpienia, koń może zostać poddany eutanazj
eutanazjii przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to
możliwe.
e) Emerytura
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po
zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego
możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem
biorącym udział w zawodach.

