PROPOZYCJE
REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
STAJNIA FULLMET 24-25.VIII.2019
PULA NAGRÓD: 7500 PLN
1. Sprawy organizacyjne
1.1. Organizator:

Stowarzyszenie Konecki Klub Jeździecki Fullmet

1.2. Miejsce:

Piła 78a, 26-200 Końskie

1.3. Termin:

04-05.VIII.2018 (sobota, niedziela)

1.4. Strona Facebook:

https://www.facebook.com/Stajniafullmet

Obsługa zgłoszeń:

www.zawodykonne.com

1.5. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ lub WZJ.
1.6. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Uczestników obowiązuje
posiadanie dokumentacji (koni i zawodników) wg regulaminów i przepisów PZJ, aktualne badania
lekarskie oraz paszporty koni z aktualnymi szczepieniami.
1.7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
1.8. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
2. Zgłoszenia:
2.1. Termin zgłoszeń: do 21 sierpień 2019
2.2. Zgłoszenia za pośrednictwem
www.zawodykonne.com

formularza zgłoszeniowego

na

stronie

internetowej

2.3. Pytania dotyczące zgłoszeń i ewentualne korekty pod numerem telefonu: (Herber Szrajer
609532352), h.szrajer@op.pl

3. Warunki techniczne:
3.1. Parkur – podłoże kwarcowe (70 x 30).
3.2. Rozprężalnia - podłoże kwarcowe (37m x 34m).
3.3. Rozprężalnia II (hala) – podłoże kwarcowe (20x40)
4. Osoby oficjalne:
4.1. Sędzia główny:

Dagmara Szrajer

4.2. Sędzia WZJ:

Łukasz Kruk

4.3. Komisarz:

Anna Poborska

4.4. Gospodarz toru:

Herbert Szrajer

5. Program zawodów:
Sobota - rozpoczęcie o godz. 10:00
Konkurs T1

LL - 60 cm

z trafieniem w normę czasu (238.2.1) - towarzyski,

Konkurs T2

LL - 70-80 cm

z trafieniem w normę casu (238.2.1) – towarzyski

Konkurs T3

LL - 90 cm

zwykły (238.2.1)- towarzyski

Konkurs 1

L- 100 cm

zwykły (238.2.1) – o nagrodę Kina Moskwa

Konkurs 2

P - 110 cm

dwufazowy (art.274.5.3) – o nagrodę firmy Fullmet

Konkurs 3

N- 120 cm

dwufazowy (art.274.5.3) – o nagrodę Stajni Fullmet

Konkurs 4

C – 130 cm

zwykły (238.2.1)

Konkurs Specjalny – Konkurs zwykły otwarty Hobby Horses – o nagrodę „hh~by Beauty” Regulamin
konkursu oraz informacje o zgłoszeniach umieszczony na faceboku HobbyHorses by Beauty

Niedziela - rozpoczęcie o godz. 9:00
Konkurs T4

LL – 60 cm

dwufazowy (274.5.3) -towarzyski

Konkurs T5

LL – 70-80 cm dwufazowy (274.5.3) -towarzyski

Konkurs T6

LL - 90 cm

dwufazowy (274.5.3) -towarzyski

Konkurs 5

L - 100 cm

dwufazowy (274.5.3) o nagrodę Kina Moskwa

Konkurs 6

P – 110 cm

zwykły (238.2.1) o Puchar Burmistrza Miasta Końskie

Konkurs 7

N – 120 cm

zwykły(238.2.1) o nagrodę firmy Fullmet

Konkurs 8

C – 130 cm

zwykły (238.2.1)

Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów, oraz listy startowe zostaną opublikowane wieczorem
23.VIII.2019 (piątek) na www.ZawodyKonne.com

6. Opłaty:
Opłaty

Koszt w pln

Wpisowe na dwa dni od konia
Wpisowe na jeden dzień od konia
Boksy w stajniach murowanych (angielskie)
(ograniczona liczba boksów)
Boksy namiotowe na dwa dni

160 zł
100 zł
250 zł
200 zł

OPŁATY STARTOWE: brak
Rezerwacja boksów poprzez formularz zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com – proszę zaznaczyć
jakie boksy są zamawiane (w stajni murowanej czy namiotowej). Liczba boksów w stajni murowanej
ograniczona. Rezerwacja boksów następuje po dokonaniu przedpłaty w kwocie 200 pln na konto
organizatora KKJ Fullmet 72 2030 0045 1110 0000 0408 2800.
Pozostałe opłaty na miejscu zawodów.
Zgłoszenie w terminie i nie wycofanie go do terminu zgłoszeń ostatecznych (23.VIII.2019r) jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
7. Nagrody:
7.1. Konkursy T1, T2, T3, T4, T5, T6 - flots, puchary, nagrody rzeczowe; konkursy L, P,N, C - nagrody
finansowe i rzeczowe.
7.2. Całkowita pula nagród zawodów wynosi ZŁ: 7 500 zł
7.3. Tabela nagród finansowych i rzeczowych :

Pula nagród:
konkurs

I -mjesce

II -mjesce

III -mjesce

T1, T2, T3,T4,T5,T6
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 zł
1, 5
100 zł
80 zł
50zł
2,7
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000
6
150 zł
120 zł
80 zł
3
200 zł
150 zł
100 zł
4,8
300 zł
200 zł
100 zł
Liczba nagród w konkursach jest przyznawana wg klucza: 1-4 – koni – nagroda za 1 miejsce,
4-8 koni – nagroda za 1 i 2 miejsce, powyżej 8 koni nagroda za 1,2 oraz 3 miejsce.
8. Inne:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń.
8.3. Ponieważ chcemy doskonalić nasze zawody, chętnie poznamy Waszą opinię na ich temat.
Wszelkie pytania, uwagi, skargi, zastrzeżenia, pomysły, itp. prosimy przesyłać e-mailem na adres:
zelek86@o2.pl

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. Wszelkie
zmiany zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 23.VIII.2019 na stronie internetowej.
9. Sponsorzy: Urząd Miasta i Gminy Końskie, Fullmet Ciepliński Wojciech , Full of Horses Sp. z o.o.

Kodeks postępowania z koniem:
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.
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.
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.
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 oraz ewentualnej eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

