Zaprasza na
IV Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody

o puchar Wójta Gminy Iława

TERMIN: godzina 9.00 data: 01-02.06.2018r. (sobota i niedziela)
MIEJSCE ZAWODÓW: Gospodarstwo Agroturystyczne Leśne Zacisze , Tynwałd 5a, 14-200 Iława, 10 km od Iławy
ZGŁOSZENIA: do 30.05.2018r. (czwartek) do godziny 18 , przez portal www.zawodykonne.com
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
•
•
•

Sędzia główny – Michał Masłowski
Sędzia – Aleksandra Oczachowska
Sędzia delegat WMZJ – Mikołaj Zagrodzki

GOSPODARZ TORU: Robert Musiał
OPIEKA MEDYCZNA: ratownictwo medyczne na miejscu
OPIEKA WETERYNARYJNA: lek. wet. Arkadiusz Szkamelski
WARUNKI : parkur – podłoże piaszczyste, rozprężalnia hala z podłożem piaszczystym
DOKUMENTACJA: Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ, aktualne książeczki zdrowia
zawodników, pozwolenia rodziców (prawnych opiekunów) zawodników niepełnoletnich
PROGRAM ZAWODÓW:
SOBOTA 01.06:
1. Konkurs debiutancki do 40 cm. – towarzyski - dokładności bez rozgrywki
2. konkurs klasy „mini LL” do 70 cm – towarzyski - dokładności bez rozgrywki
3. konkurs klasy „LL” – towarzyski- z trafieniem w normę czasu
4. konkurs klas „L-licencyjny”
5. konkurs klasy „L” – dwufazowy 274.5.3
6. konkurs klasy „P” – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art.269.5
7. konkurs klasy „N” – zwykły art. 238.2.1
8. Konkurs klasy „N-oczko” - zwykły art. 238.2.1 („oczko” do klasy sportowej rozegrany przy zgłoszonych min. 4
koniach)

NIEDZIELA 02.06:
9. Konkurs debiutancki do 40 cm. – towarzyski - dokładności bez rozgrywki
10. konkurs klasy „mini LL” do 70 cm – towarzyski - dokładności bez rozgrywki
11. konkurs klasy „LL” – towarzyski- z trafieniem w normę czasu
12. konkurs klasy „L” – zwykły 238.2.1
13. konkurs klasy „P” – dwufazowy 274.5.3
14. konkurs klasy „N” – dwufazowy 274.5.3
15. Konkurs klasy „N-oczko” - zwykły art. 238.2.1 („oczko” do klasy sportowej rozegrany przy zgłoszonych min. 4
koniach)

NAGRODY:
konkurs
konkurs „debiutancki”
Konkurs „mini LL”
Konkurs „LL”

I

Konkurs „P”
Konkurs „N”

III

Flo, dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników
puchar,
nagrody rzeczowe
puchar,
200 zł

Konkurs „L-licencyjny”
Konkurs „L”

II

puchar,
300 zł
puchar,
400 zł
puchar,
500 zł

Konkurs „N-oczko”

puchar,
puchar,
nagrody rzeczowe
nagrody rzeczowe
puchar,
puchar,
100 zł
50 zł
Flo dla wszystkich uczestników do 3,5 pkt
puchar,
puchar
200 zł
100 zł
puchar,
puchar,
300 zł
200 zł
puchar,
puchar,
400 zł
300 zł
Flo dla wszystkich uczestników

FLO - dla pierwszych 15% koni
PULA NAGRÓD - może zostać zwiększona, w zależności od ilości sponsorów.
OPŁATY:
•
•

Wpisowe 60 zł od konia za dzień zawodów
Startowe wg tabeli:
konkurs
1. Konkurs debiutancki
2. Konkurs „mini LL”
3. Konkurs „LL”
4. Konkurs „L-licencyjny”
5. Konkurs „L”
6. Konkurs „P”
7. Konkurs „N”
8. Konkurs „N – oczko”

startowe
Brak opłaty
10 zl
15 zł
40 zł
20 zł
30 zł
40 zł
30 zł

•

BOKSY: 250 zł za całe zawody. Liczba boksów ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń.
Rezerwacja boksów tylko po przedpłacie do 19.05.2019. Również odwołanie
boksów do tego terminu bez konsekwencji, po termie opłaty nie zostaną zwrócone.
08 1600 1462 1838 9065 7000 0001
BGŻBNP DOP/Warszawa
W tytule przelewu proszę podać nazwisko zawodnika oraz imię konia.
Potwierdzenie przelewu przesyłam na leśne.zacisze.tynwald@gmail.com , prosimy o podanie płci konia

•

Zmiany na listach po wydrukowaniu 20 zł (nie dotyczy skreśleń).

NOCLEGI:
•
•

Na miejscu możliwy wykup miejsca na rozbicie namiotu – 50 zł/namiot za całe zawody
Przykładowe noclegi w okolicy:
Marina Jacht Szałkowo 20A, 14-200 Iława
Łabędź Hotel Karczma, ul. Marsa 2, 14-200 Iława
Letnisko Bajka, Makowo 31, Makowo ośrodki wczasowe , 14-204 MAKOWO
Zajazd Wielka Żuława, Ostródzka 3, 14-200 Iława
Stary Tartak Hotel, ul. Biskupska 5, 14-200 Iława
Hotel Port 110, ul. Konstytucji 3 Maja, 14-200 Iława

Ze względów na zmiany w przepisach PZJ przytaczamy nowe punkty z ART. 256 Przepisów o skokach:
1.7.

Zawodnicy do lat 15 włącznie zobowiązani są startować w kamizelkach ochronnych.

1.10. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask
lub upięcie w siatce na włosy, za każdym razem, gdy skaczą przez przeszkody.
Niespełnienie w/w wymogów wiąże się z niedopuszczeniem zawodnika do startu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ew. zmiany w propozycjach bądź odwołanie zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia losowe podczas trwania zawodów.
Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenie startujących spoczywa na przedstawicielach ekip.
Podczas trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.

Kodeks postępowania z koniem

I.

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.

II.

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.

III.

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.

IV.

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.

V.

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.

VI.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

