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

2-3.06.2018r
Kwalifikacje do MPMK
Propozycje zawodów :

1.MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Moszna – Hipodrom
1.1 Kategoria: Zawody Regionalne i Towarzyskie
1.2 Data: 2-3.06.2018r
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
Funkcja:
Dyrektor zawodów :

Imię i Nazwisko:
Anna Bronisz

Telefon:
tel. 602 62 72 74

Biuro zawodów :
Szef stajni :

Justyna Małek
Franciszek Żymołka

tel. 77/466-88-33
tel. 668 817 363

4. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ :
Gospodarz toru :

Rudolf Mrugała

Sędzia główny :
Sędzia WZJ :
Członkowie:
Komisarz :

Łukasz Małek
Anna Młyńczyk
Ewelina Tokarczyk
Monika Kobyłkiewicz

Sędzia Stylu Konia/Jeźdźca :
Sędzia Stylu Konia :

Bogdan Kuchejda
Rudolf Mrugała

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

Imię i nazwisko:
Piotr Kluczniok
Sławomir Gołyś

tel. 662 240 472

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:

1.06.2018 r od godziny 15.00
2.06.2018 r godz. 8.00
nie dotyczy
1.06.2018 r w godz. 17-19 - plac przed
hipodromem
Zawody otwarte : podłoże – piasek kwarcowy PROSABLE , 60 x 80 m

Rozprężalnia : podłoże – piasek kwarcowy , 30 x 60 m

7. WARUNKI UDZIAŁU
Przypominamy że zawodnicy zobowiązani sią od dnia 1.06.2017r do posiadania numerów
identyfikacyjnych koni. (we własnym zakresie)
Zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz
Zgodnie z regulaminem PZHK (MPMK)
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 nalezy przesłać w terminie do dnia 19.04.2018 r.
jedynie przez portal www.zawodykonne.com
Warunkiem rezerwacji boksu na okres zawodów jest przesłanie potwierdzenia przelewu z opłatą za
boks (250 zł) oraz zgłoszenie z rezerwacją BOKSU które przyjmowane będą TYLKO do dnia
1728.06.2018r
W przypadku niedopełnienia w/w wymogów organizator zastrzega sobie prawo do braku
rezerwacji boksu na czas zawodów.
OPŁATY :
BS Strzeleczki 61 8883 1028 2003 0000 1355 0001
Ludowy Klub Jeździecki Moszna
ul. Wiejska 30
47-370 Zielina
a/ opłata organizacyjna :
Jeden dzień:
85 zł od konia /w tym 5 zł na rzecz OZJ
Dwa dni:
150 zł od konia /w tym 10 zł na rzecz OZJ
b/ opłata Startowa : (za każdy start)
Konkurs klasy : towarzyskie ,"LL"
Konkurs klasy "P" i "L"
Konkurs klasy "N"
Konkurs klasy "C"

- 10 zł
- 15zł
- 20 zł
- 25 zł

c/ opłata za boks : 250zł
d/ za każdą zmianę na listach startowych pobierana będzie opłata w wysokości 20.00 zł
Boksy dostępne od godziny 14.00 1.06.2018r.
Boksy dostępne TYLKO przy wcześniejszej rezerwacji i dokonaniu Opłat na konto
organizatora.!Rezerwacja boksów do dnia 28.05.2018r
Siano: możliwść zakupu na miejscu - 20 zł
Pasza: własna
Ściółka : Tylko słoma
Trociny we własnym zaktesie
Boksy: Tylko namiotowe

Opłat należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem konkursów.
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 i PZHK
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:
okres karencji);
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.

11. NAGRODY
Flot's dla zwycięskich par. Pula Nagród pieniężnych: 3700
Konkurs nr 01,02,03,04, 1, 9
Nagrody : Puchary
Konkurs 5,12 : Klasy L
Nagrody: I – 100zł , II – 80zł, III – 50zł , / 230

Konkurs nr 6,13 : Klasy P
Nagrody: I – 150zł , II – 100zł, III – 80zł , / 330
Konkurs nr 7,14 : Klasy N
Nagrody: I – 230zł , II – 180zł, III – 130 zł / 540

Konkurs nr 8,15 : Klasy C
Nagrody: I – 300zł, II – 250zł, III – 200zł, / 750

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

12. PROGRAM ZAWODÓW :

Sobota
Rozpoczęcie konkursów : godz. 9.00
Konkurs nr.01 Towarzystki 60 cm : dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr.02 Towarzyski 80 cm: dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr.1 – kl. "LL " zwykły art 238.2.1
Konkurs nr.2 - kl "L" kwalifikacje do MPMK - 4 latki
Konkurs nr.3 - kl "L" kwalifikacje do MPMK - 5 latki
Konkurs nr.4 –kl "L" z oceną stylu jeźdźca - Egzamin Licencyjny
Konkurs nr.5 - kl "L" zwykły art 238.2.1
Konkurs nr.6 – kl "P" dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr.7 – kl "N" dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr.8 – kl "C" zwykły art 238.2.1

Niedziela
Konkurs nr.03 Towarzyski 60 cm. : dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr.04 Towarzyski 80 cm: zwykły art 238.2.1
Konkurs nr. 9 - kl "LL" : zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr.10- kl "L" kwalifikacje do MPMK - 4 latki
Konkurs nr.11 - kl "L" kwalifikacje do MPMK - 5 latki
Konkurs nr.12 – kl "L" zwykły art 238.2.1
Konkurs nr.13– kl "P" zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr.14 – kl "N" zwykły art 238.2.1
Konkurs nr.15 – kl "C" dwufazowy art. 274.5.3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu z zachowaniem klas konkursów
Propozycje zatwierdzone przez OZJ dn. 16.05.2018r. (Natalia Gruszka)

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wymaga, od wszystkich
zaangażowanych w sport jeździecki, przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania z koniem oraz uznania i
zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze musi być najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane
rywalizacji sportowej lub wpływom komercyjnym. Spełnione muszą być zwłaszcza następujące zasady:
1. Generalny dobrostan:
Warunki stajenne oraz żywienie muszą być zgodne z zasadami dobrego postępowania z koniem. Czyste, dobrej jakości
siano, pasza i woda muszą być zawsze dostępne.
Konie mogą być poddawane jedynie treningowi, który jest dopasowany do ich możliwości fizycznych i poziomu
dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom, które są okrutne lub/i powodują strach.
Dbałość o kopyta i kucie muszą spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby
uniknąć ryzyka bólu lub kontuzji.
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi
być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie, regularnie dezynfekowany i kierowany przez
kompetentne osoby. Kompetentna obsługa musi być zawsze gotowa, by zaopiekować się koniem.
Wszystkie podróże muszą być starannie zaplanowane, uwzględniając regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do
pożywienia i wody , zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
2. Właściwe przygotowanie do rywalizacji sportowej
Udział w zawodach musi być ograniczony do koni odpowiednio przygotowanych i do zawodników o potwierdzonych
umiejętnościach. Konie powinny mieć zapewniony odpowiedni czas na odpoczynek między treningami i zawodami;
ponadto powinno się zapewnić odpowiedni okres odpoczynku między kolejnymi podróżami.
Żaden koń uznany za niezdolnego do startu nie może wystartować ani kontynuować rywalizacji. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii.
Każde zastosowanie lub zamiar zastosowania dopingu i nielegalne zastosowanie leczenia stanowi poważne nadużycie
dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić wystarczający
czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.
Nie zezwala się na jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne zagrażające dobru rywalizującego konia lub bezpieczeństwu
innych koni i/lub zawodników.
Klacze nie mogą startować w zawodach po upływie czwartego miesiąca ciąży, ani w okresie karmienia źrebięcia.
Nie będzie tolerowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy lub pomocy dodatkowych (np. bat,
ostrogi, itd.)
3. Zawody nie mogą naruszać dobra konia
Konie muszą być trenowane i startować na odpowiednim i bezpiecznym podłożu. Wszystkie przeszkody i warunki
rozgrywania zawodów muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.
Wszystkie nawierzchnie, na których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak,
aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji.
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, które zagrażają dobru lub
bezpieczeństwu konia. Zabezpieczone muszą być środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni po przejeździe.
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i posiadać wystarczające wymiary dla
typu i natury konia. Myjki oraz woda muszą być zawsze dostępne.
4. Humanitarne traktowanie koni
Na miejscu zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub
przemęczony podczas zawodów, jeździec musi się zatrzymać, a koń musi być poddany ocenie weterynaryjnej.
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki w celu
dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą otrzymać przed transportem pełną wspomagającą
pomoc medyczną.
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstotliwość konkursów i
jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie sprawdzone, aby wskazać drogę zminimalizowania
występowania urazów.
Jeśli urazy są adekwatnie poważne, z humanitarnych powodów i w celu zmniejszenia cierpienia, koń może wymagać
uśpienia przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
Konie muszą być godnie i humanitarnie traktowane, po przejściu na emeryturę.
5. Edukacja
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI wzywa wszystkich zaangażowanych w
sport jeździecki do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i
postępowania z koniem startującym w zawodach.

