PROPOZYCJE
ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE
Pod Patronatem Szkoły Jazdy Konnej Jakubus z okazji
10tej rocznicy powstania Stajni w Jakubowicach

02.09.2018

I INFORMACJE OGÓLNE :
1.1 Miejsce rozgrywania zawodów :

Jakubowice k. Namysłowa

Kategoria:

Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

Termin:

02.09.2018

1.2 Organizator:

Klub Jeździecki Osadkowski sp. z o.o
46-113 Wilków
Jakubowice 36
Fax: 77 419 59 86
e-mail: zawody@kj-osadkowski.pl
www.kj-osadkowski.pl

1.3 Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów:

Bogusław Polak

Dyrektor Zawodów:

Agnieszka Olszewska tel. 697203122

Biuro Zawodów:

Karolina Studenna tel. 600469276

Szef Stajni:

Arkadiusz Suczyński tel. 78399302

1.4 Gospodarz toru:

Dariusz Świderski

1.5 Sędziowie:
Sędzia Główny:

Sebastian Gruszka

Sędzia OZJ:

Małgorzata Rzepka

Sędzia:

Weronika Filipiak

Sędzia Stylu (kwalifikator):

Jacek Tokarski

Komisarz :

Anna Bronisz

Komisarz :

Natalia Gruszka

1.6 Spiker zawodów:

Łukasz Małek

1.7 Podkuwacz zawodów:

Marcin Biały tel. 604285591, Tomasz Cichocki 609366431

II WARUNKI OGÓLNE:
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ
III UDZIAŁ:
Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ/OZJ. Zaproszeni zawodnicy zagraniczni.

IV WARUNKI TECHNICZNE
4.1. Zawody otwarte: podłoże- piasek kwarcowy, 60x80 m
4.2. Rozprężalnia: podłoże- piasek kwarcowy, 30x 60 m

V WARUNKI UDZIAŁU:
a)zawodnicy – na koszt własny,
b)luzacy – na koszt własny,
c) konie – koszt transportu pokrywają delegujący.

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!!
WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ.
5.1 Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in.
w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na
stronach internetowych itp.
Wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i
sprawnym przeprowadzeniem imprezy.

VI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
6.1 Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 26.08.2018r.

Prosimy o zgłaszanie się przez panel zgłoszeniowy zawodów na www.zawodykonne.com
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjętych koni do 170
Zgłoszenia będą ważne tylko po potwierdzeniu przyjęcia przez organizatora! Potwierdzenia rozesłane
zostaną przez platformę Zawody Konne do dnia 27.08.2018.
Pierwszeństwo przyjęcia mieć będą zgłoszenia z rezerwacją boksów

6.2 Boksy:
BOKSY ZAMAWIAĆ MOŻNA DO DNIA 26.08.2018 tylko poprzez platformę Zawodykonne.com
Wpłat należy dokonywać dopiero PO ZAAKCEPTOWANIUY ZGŁOSZENIA PRZEZ ORGANIZATORA na konto:
Klub Jeździecki Osadkowski sp. z o.o Idzikowice 3a, 46-113 Wilków
nr konta: ING Bank Śląski SA 96 1050 1575 1000 0090 3015 5205
Po 27.08. opłaty za boksy nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w zawodach .

Opłaty:
Boksy: BOKSY STACJONARNE Z POIDŁAMI (ILOŚĆ BOKSÓW OGRANICZONA)
- 100 zł ( możliwość przyjazdu w sobotę po godzinie 14:00), każdy dodatkowy dzień 50 zł.
Ściółka- słoma. Istnieje możliwość zakupu trocin- 55zł za balot

Opłaty startowe:
-55 zł od każdego startu (w tym 5 zł od konia za dzień startu na rzecz OZJ)
Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż ww. terminie pobierana będzie opłata w
wysokości 20.00zł.
Informacje o rezygnacji ze startów należy podać organizatorowi najpóźniej do godz. 18:00 dnia
poprzedzającego starty- w przeciwnym wypadku organizator naliczy zawodnikowi opłaty startowe.
Podłączenie do prądu: 100zł / zawody

VII DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:

7.1. Wymagana dokumentacja koni:

Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia, aktualną licencję.
Bez w / w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu.
7.2. Dokumentacja dla Klubów / Sekcji i zawodników :

zgodna z wymaganiami PZJ

VIII RÓŻNE:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
8.2. Zapraszamy do rezerwacji noclegów w hotelach na terenie obiektu:
www.jakubus.pl jakubus@jakubus.pl tel: 728 546 001

IX PROGRAM ZAWODÓW :
Niedziela, 02.09.2018, godz. 8:00
Konkurs nr 1- Mini LL (do 60cm) towarzyski, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 2 - LL (do 90cm) towarzyski, dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 3 - L (100cm) dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 4 -Licencyjny
Konkurs nr 4 - P (110cm) zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 5 - N (120cm) zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 6 -N1 (125cm) dwufazowy, art. 274.5.3
Jeżeli będą chętni organizator dopuszcza możliwość rozegrania wyższych klas pod warunkiem zgłoszenia się
minimum 4 koni - chęć takiego przejazdu należy zgłosić dokonując zgłoszenia do konkursu klasy N1 i w
uwagach odnotowując wysokość np. C, CC.

PULA NAGRÓD: 2230 ZŁ
KLASA MINI LL
KLASA LL
KLASA L, Licencyjny
KLASA P
KLASA N
KLASA N1

200 zł
300 zł
300 zł

150 zł
250 zł
250 zł

100 zł
100 zł
100 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

FLOTS
FLOTS
FLOTS
55 zł
55 zł
55 zł

55 zł
55 zł
55 zł

50 zł
50 zł
50 zł

•

Propozycje zatwierdzone przez Opolski Związek Jeździecki dn. 14.08.2018r. (Natalia Gruszka)
Zapraszamy serdecznie! Ekipa KJ Osadkowski

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.

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
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

