Propozycje Towarzyskich i Regionalnych Zawodów w
Skokach Przez Przeszkody Eliminacje do Mistrzostw
Polski Młodych Koni 4 - letnich - „Memoriał Stanisława
Szurika” Turzyn 21-22.07.2018
1.

ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej „DĄB” w Turzynie Sekcja
Jeździecka Turzyn

2.

MIEJSCE ZAWODÓW : Stajnia Turzyn, Turzyn 2, 89-240 Kcynia

3. TERMIN ZAWODÓW : 21-22.07.2018r.
Listy startowe oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów będą dostępne w piątek wieczorem na stronie
www.zawodykonne.com
4.

ZGŁOSZENIA : do dnia 13.07.2018r. z boksami do dnia
19.07.2018r. bez boksów
Tylko i wyłącznie przez panel zgłoszeniowy www.zawodykonne.com
Organizator przyjmie maksymalnie 200 koni,
w przypadku większej ilości zgłoszeń panel zgłoszeniowy może zostać zamknięty wcześniej.
5.

OSOBY OFICJALNE :

- Sędzia Główny : Katarzyna Meger
- Sędziowie : Jarosław Lewandowski, Natalia Gaszyńska-Bąk
- Sędziowie stylu koni : Krzysztof Ferenstein, Andrzej Matławski
- Komisarze : Jan Korczyński, Zofia Połczyńska
- Gospodarz toru : Arkadiusz Weckwert
- Obsługa komputerowa, pomiar czasu i nagłośnienie : Krzysztof Kierzek
- Lekarz weterynarii : Maciej Kujawski 696 479 395
- Podkuwacz : Rafał Narloch 664 277 703
- Sprawy organizacyjne : Krzysztof Połczyński 503 063 396, Zofia Połczyńska 516 180 872

6.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAWODÓW :

7.

OBSŁUGA MEDYCZNA :

8.

WARUNKI TECHNICZNE : Plac Konkursowy - 45 x 68 m podłoże kwarcowe,
Rozprężalnia – 35 x 55 m podłoże kwarcowe,
Kłódki bezpieczeństwa : Beck+Heun GmbH

9.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Wymagana dokumentacja koni i zawodników zgodna z przepisami i
regulaminem PZJ. W konkursach rozgrywanych w ramach Zawodów Towarzyskich możliwość startu mają
zawodnicy amatorzy bez rejestracji w WZJ oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania sportowolekarskie zawodników, ubezpieczenie NNW oraz zgoda na start rodziców lub prawnego opiekuna w przypadku osób
niepełnoletnich.
Dokumenty należy okazać w budce sędziowskiej minimum 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu.

10.

ZAWODY rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ

11.

PROGRAM ZAWODÓW :
- konkurs nr 1 kl. Mini LL 70 cm (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B)
- konkurs nr 2 kl. LL (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B)
- konkurs nr 3 kl. L - dwufazowy art. 274.5.3
- konkurs nr 4 kl. L – z oceną stylu konia, el. do MPMK 4-letnich „Memoriał Stanisława Szurika”
- konkurs nr 5 kl. L – LICENCYJNY art. 238.1.1
- konkurs nr 6 kl. P – dwufazowy art. 274.5.3
- konkurs nr 7 kl. N – zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 8 kl. C – zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 9 kl. Mini LL 70 cm (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B)
- konkurs nr 10 kl. LL (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu (zał. S1 reg. B)
- konkurs nr 11 kl. L – zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 12 kl. L – z oceną stylu konia, el. do MPMK 4-letnich „Memoriał Stanisława Szurika”
- konkurs nr 13 kl. P – zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 14 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3
- konkurs nr 15 kl. C – dwufazowy art. 274.5.3

12.

NAGRODY : Organizator przewiduje floot’s, puchary oraz nagrody wg tabeli :

Sobota/Niedziela :
Klasa
konkursu

Pula nagród
w konkursie

I

II

III

IV

V

Mini LL

---

Nagrody rzeczowe ufundowane
przez Sklep Jeździecki Tornado

LL

---

Nagrody rzeczowe ufundowane
przez Sklep Jeździecki Tornado

L

700 zł

300 zł

200 zł

100 zł

50 zł

50 zł

L
4-latki

700 zł

300 zł

200 zł

100 zł

50 zł

50 zł

P

1000 zł

400 zł

300 zł

200 zł

50 zł

50 zł

N

1400 zł

500 zł

400 zł

300 zł

100 zł

100 zł

C

1800 zł

600 zł

500 zł

400 zł

200 zł

100 zł

13. OPŁATY :
- Wpisowe + startowe – 120 zł za konia za dzień zawodów bez względu na ilość startów, płatne w budce sędziowskiej
minimum 30 min. przed rozpoczęciem danego konkursu.
- Boks – 200 zł za całe zawody, organizator zapewnia słomę i siano,
trociny – należy zaznaczyć w zgłoszeniu, dopłata 50 zł za balot.
Prosimy o zabranie wiader i żłobów.
Warunkiem rezerwacji boksu jest przesłanie do dnia 13.07.2018r. potwierdzenia wpłaty za boksy na
adres mailowy : stajniaturzyn@op.pl
W przypadku nie przesłania potwierdzenia wpłaty w w/w terminie organizator nie zapewni boksu.
Wpłaty za boksy należy dokonywać na konto :

66 8166 0009 2001 0004 2882 0001
Stowarzyszenie Edukacji Przyrodniczej i Łowieckiej „Dąb”
Turzyn 2
89-240 Kcynia
W tytule przelewu należy podać nazwisko zawodnika oraz nazwę i płeć konia.
Boksy będą przygotowane od piątku 20.07. od godz. 12.00.
Opłaty za zamówione boksy nie będą zwracane w przypadku wycofania konia po terminie zgłoszeń.
- Przyłącze do prądu – 100 zł za całe zawody (należy zaznaczyć w zgłoszeniu)
14. NOCLEGI – rezerwacja we własnym zakresie :
- Pałac Jasminum - 2 km, Zalesie ul. Szubińska 1, tel.: 52 384 84 12, kontakt@palac-jasminum.pl
- Agroturystyka Pod Lasem – 8 km, Dębogóra 23, 89-240 Kcynia, tel.:525 153 830, 693 695 367
- Hotel Midi Szubin – ok. 15 km, ul. Kochanowskiego 22, 89-200 Szubin, tel.: 500 037 774
- Motel Tramp Szubin - ok. 15 km, ul. Jana Pawła II 40, 89-200 Szubin, tel.: 52 384 96 44, 607 589 836
- OSIR Wąsosz - ok. 15 km, ul. Nadbrzeżna 10, Wąsosz, 89-200 Szubin, tel.: 695 777 488, 605 688 328
- Hotel Martina Żnin - ok. 20 km, ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin, tel.: 52 30 32 424
15.

WYŻYWIENIE – na koszt własny, na terenie zawodów znajduje się punkt gastronomiczny.

16. SPRAWY ORGANIZACYJNE :
- Zapisy do niedzielnych konkursów w budce sędziowskiej do pół godziny po zakończeniu ostatniego konkursu w
sobotę.
- Zmiany na listach startowych po zamknięciu zapisów za zgodą sędziego głównego
- Za odwołania i protesty obowiązuje kaucja w wys. 200,00 zł
- Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i
uczestnictwa w zawodach
- Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
od innych zdarzeń losowych
- Właścicieli psów prosimy o trzymanie swoich czworonogów na smyczy.

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu : 11.06.2018r.

Kodeks postępowania z koniem
1. 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.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.
3.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy
oraz również do przypadków nadużywania pomocy.
4. 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.

5.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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnej eutanazji.
6.Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

