PROPOZYCJE
Zawody towarzyskie i regionalne
w ujeżdżeniu
21-22.07.2018
Szkoła Sportów Konnych

1. Organizator:
Szkoła Sportów Konnych
05-082 Koczargi Nowe, ul. Warszawska 548
2. Termin:
21.07.2018 sobota, godz. 9.00
22.07.2018 niedziela, godz. 9.00
3. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń: do czwartku 19.07.2018, godz. 20.00.
Każde zgłoszenie po terminie będzie dodatkowo płatne 50 zł
Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności przez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.zawodykonne.com
Musi się zebrać minimalna ilość zawodników, w innym przypadku zawody zostaną
odwołane
Biuro zawodów: Zofia Klimaszewska - zawody.ksj@gmial.com, 607-231-861
Dokumenty obowiązujące do zgłoszenia:
 Aktualne badania lekarskie zawodnika – od lekarza medycyny sportowej!
 Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
 W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych
 Ubezpieczenie NNW Jeźdźca
 Dla osób startujących w konkursach regionalnych – aktualna licencja konia i jeźdźca
(Formalnym potwierdzeniem posiadanej licencji jest wpis w zestawieniach
aktualnych licencji na stronie: http://artemor.pzj.pl )
 Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia
opłat przed rozpoczęciem konkursu w którym biorą udział.
4. Wpisowe:
 100 zł – jeden dzień
 160 zł – dwa dni
 10 zł startowe/ za każdy start
5. Warunki techniczne:
Plac konkursowy – kwarcowe 60x60m
Rozprężalnia – podłoże kwarcowe
6. Uczestnicy:
wg przepisów PZJ
7. Komisja Sędziowska:
Sędzia główny: Patrycja Modlińska
Sędzia WMZJ: Magdalena Jarmuła

Komisarz: Beata Libera
Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów III i II klasy
Lekarz weterynarii – dr wet. Roman Łuczak
8. Program zawodów:
Od godziny 9.00 (w przypadku dużej ilości zgłoszeń od 8:00), godziny rozpoczęcia kolejnych
konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami
startowymi w przeddzień zawodów na stronach: www.zawodykonne.pl
02.06.2018 – sobota
Konkurs 1 – L3 (towarzyski)
Konkurs 2 – L1 (towarzyski)
Konkurs 3 – P1 kuce
Konkurs 4 – P1 duże konie
Konkurs 5 – D1 kuce
Konkurs 6 – D1 duże konie
Konkurs 7 – N1
Konkurs 8 – N4
03.06.2018 – niedziela
Konkurs 9 – L2 (towarzyski)
Konkurs 10 – L4 (towarzyski)
Konkurs 11 – P6 kuce
Konkurs 12 – P3 duże konie
Konkurs 13 – D2 kuce
Konkurs 14 – D2 duże konie
Konkurs 15 – N6
Konkurs 16 – N3

9.
10.

11.
12.

13.










Wiek konia, rzędy, dzienna liczba startów konia i zawodnika zgodne z Regulaminem A-2018
oraz Przepisami Dyscyplin.
Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ.
Zgodnie z Regulaminem A PZJ 2018, koń ma prawo startu w konkursach ujeżdżenia bez
ograniczeń po osiągnięciu odpowiedniego wieku, zgodnego z tabelą nr 1. Dzienny limit
startów dla konia (w różnych konkursach) w klasach L-C wynosi dwa, w klasach CC i CS koń
ma prawo startu raz dziennie.
Zmiany na listach startowych powinny być wniesione do 30 minut przed rozpoczęciem
konkursu. Po tym terminie i w innych sytuacjach zmiany tylko za zgodą Sędziego Głównego w
uzasadnionych przypadkach, opłata za zmiany na listach wynosi 30 zł.
Organizator przewiduje możliwość wynajęcia boksów dwa dni 200 zł/jeden dzień 100 zł ilość boksów ograniczona. Zgłoszenia na boks, tylko telefoniczne. Konia można przywieźć
dnia poprzedniego od godziny 18:00 Organizator nie zapewnia paszy.
Telefon do rezerwacji: Zofia Klimaszewska – 607231861
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nagrody:
W konkursach 1,2,9,10 – nagrody rzeczowe oraz puchary miejsca 1-3, flot’s dla wszystkich,
którzy wyjadą do dekoracji
W konkursach 3,5, 11,13 – nagrody rzeczowe oraz puchary miejsca 1-3, flot’s dla 50%
zawodników
W konkursie nr 4, 6,12, 14 – flots (25%) – puchary , nagrody finansowe (200,150,100,50)
W konkursie nr 7, 8, 15, 16 – flots (25%) – puchary , nagrody finansowe (300,250,200,100)
Łączna pula nagród finansowych 5000 zł
Przewidywana pula nagród rzeczowych – ok. 2000 zł
Nagrody zgodnie z Przepisami ogólnymi PZJ
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby wypłacanych nagród:
o do 4 przejazdów – płatne 1. miejsce
o od 5 do 8 przejazdów – płatne miejsca 1-2.

o
o

od 9 do 12 przejazdów – płatne miejsce 1-3.
13 i więcej – płatne miejsca 1-4.

14. Informacje ogólne:
 Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia
 Lekarz weterynarii: Roman Łuczak
15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń
losowych.
16. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
17. Catering bar na terenie zawodów.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania
przyczyny. W przypadku małej ilości zgłoszeń zawody rozegrane zostaną systemem
jednodniowym!
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny w terminie do
24 h przed planowaną datą zawodów i zwrotu wpisowego zawodnikom w 100%.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w uzgodnieniu z sędzią głównym w
sytuacji, kiedy stan podłoża lub warunki atmosferyczne nie pozwalają bezpiecznie
przeprowadzić zawodów. W takiej sytuacji organizator zwraca 50 % wpisowego.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie
eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętnoci dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem.

