Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Roland Kosmol
ul. Księżoleśna 1 42-674 Wilkowice

PROPOZYCJE
CYKL ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
EQUISTRIADA 2018
ETAP II
18-19.08.2018
INFORMACJE
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane
Roland Kosmol
e-mail: kjpreria@gmail.com
2. Data rozgrywania zawodów:
18-19.08.2018r.
3. Miejsce rozgrywania zawodów:
ul. Księżoleśna 9a
42-674 Wilkowice
4. Termin zgłoszeń:
15.08.2018r. Organizator zastrzega
sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list
po przyjęciu 160 koni.
5. Sposób przyjmowania zgłoszeń:
wyłącznie pisemnie
poprzez portal www.zawodykonne.com
W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia na dwa dni oraz zgłoszenia z boksem.
1. Organizator:

OSOBY OFICJALNE
Sędzia Główny: Magdalena Świerkosz
Sędzia WZJ: Krystyna Kanclerz
Sędzia: Czesława Grycz
Komisarz: Paweł Przybyła
Gospodarz Toru: Anna Skorbtal- klasa uprawnień LG T I
Lekarz Weterynarii: Aleksandra Łukawska 697515729
Powiatowy Lekarz Weterynarii: Adam Drewniok tel. 694446909
Podkuwacz: 604195902
Spiker Zawodów: Andrzej Cieślak
WARUNKI TECHNICZNE
1. Plac konkursowy o wymiarach 65 x 55m z podłożem kwarcowym Cartrans Fibra Race
2. Rozprężalnia o wymiarach 35x65m z podłożem Cartrans Fibra Race
3. Boksy dostępne w stajni namiotowej. Ilość boksów ograniczona, ściółka słoma, cena 250 zł/zawody. Rezerwacja boksu tylko
z wcześniejszą wpłatą, decyduje kolejność zgłoszeń. Boksy dostępne od piątku od godziny 10:00.
W cenie boksu opłata za słomę i siano oraz 2 bilety do Parku Przygód i Atrakcji.
OPŁATY
1. Opłata organizacyjna: 250 zł dwa dni/130 zł jeden dzień.
Opłaty organizacyjnej oraz za boks należy dokonywać na rachunek:
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Roland Kosmol
numer konta: 24 8463 0005 2002 0022 0600 0003
w tytule prosimy zawrzeć imię konia
Opłata organizacyjna zawiera opłatę za starty. Przedpłaty należy dokonać do 12 sierpnia w kwotach:
-250 zł z boksem
-150zł bez boksu dwa dni/130 zł bez boksu 1 dzień

POTWIERDZENIA DOKONANIA OPŁATY ORGANIZACYJNEJ NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES MAILOWY
kjpreria@gmail.com. ZGŁOSZENIA BEZ WPŁAT NIE GWARANTUJĄ UDZIAŁU W ZAWODACH.

3. Boksy-na czas zawodów możliwe jest wynajęcie boksu w stajni namiotowej. Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń wraz z wpłatą. Otwarcie stajni w piątek 17 sierpnia od godziny 10:00. Plac do jazdy dla osób wynajmujących boksy czynny
w piątek od 10:00 do 20:00. Ściółka słoma.
Koszt boksu 250zł. Opłata bezzwrotna w przypadku nie przyjechania na zawody.
PROGRAM ZAWODÓW
Godzina rozpoczęcia konkursów może ulec zmianie.
SOBOTA 18.08 początek 8:00 (godzina może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
•
konkurs nr 1 60 cm (towarzyski)-dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
•
konkurs nr 2 80 cm (towarzyski)-dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
•
konkurs nr 3 90 cm LL-RUNDA BRĄZOWA zwykły 238.2.1
•
konkurs nr 4 100 cm L-RUNDA SREBRNA zwykły 238.2.1
•
konkurs nr 5 110 cm P-RUNDA ZŁOTA o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem 269.5
•
konkurs nr 6 120 cm N-RUNDA PLATYNOWA dwufazowy 274.5.3
•
konkurs nr 7 130 cm C-RUNDA DIAMENTOWA szybkości 239.1
•
konkurs nr 8 zabawowy PONY GAMES dla dzieci do lat 12 (tor przeszkód stęp+kłus)
NIEDZIELA 19.08 początek 8:00
•
konkurs nr 9 60 cm (towarzyski)-dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
•
konkurs nr 10 80 cm (towarzyski)-dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
•
konkurs nr 11 90 cm LL-RUNDA BRĄZOWA zwykły 238.2.1
•
konkurs nr 12 100 cm L-RUNDA SREBRNA dwufazowy 274.5.3
•
konkurs nr 13 110 cm P-RUNDA ZŁOTA dwufazowy274.5.5 zwykły/II faza szybkości
•
konkurs nr 14 120 cm N-RUNDA PLATYNOWA zwykły 238.2.1
•
konkurs nr 15 130 cm C-RUNDA DIAMENTOWA zwykły 238.2.1
KONKURSY NUMER 9 ORAZ 15 ODBĘDĄ SIĘ PRZY MINIMUM 10 ZGŁOSZONYCH KONIACH
NAGRODY
pula nagród rzeczowych 3000 zł
i finansowych 5000 ZŁ
1. W konkursach nr.1 i 2 flot’s dla wszystkich bezbłędnych przejazdów.
2. Pozostałe konkursy według tabeli:
lokata

RUNDA
BRĄZOWA
RZECZOWE

RUNDA
SREBRNA
RZECZOWE

RUNDA
ZŁOTA
FINANSOWE
1000ZŁ/dzień

RUNDA
PLATYNOWA
FINANSOWE
1500zł/dzień

KONKURS NR. 7 i
14
FINANSOWE 600
ZŁ/DZIEŃ

I

Nagrody rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

320 ZŁ

440 zł

300ZŁ

II

Nagrody rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

250ZŁ

360 zł

200ZŁ

III

Nagrody rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

180ZŁ

270 zł

100ZŁ

IV

Nagrody rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

110ZŁ

160 zł

flot’s

V

Nagrody rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

70ZŁ

100 zł

flot’s

VI

flot’s

flot’s

40 ZŁ

80 zł

flot’s

VII

flot’s

flot’s

20 ZL

60 zł

flot’s

VIII

flot’s

flot’s

10 ZŁ

40zł

flot’s

Kodeks Postępowania z Koniem OZJ 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 dobrostanu. 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 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 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 bezpieczny, 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 muszą 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 znaczących 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
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 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 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 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 oraz 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 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, jeździec 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 leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed
transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc 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 eutanazji 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.

