PROPOZYCJE ZAWODÓW
28-29.09.2019
Wikędowe Zawody w Skokach przez Przeszkody ZRiT-B
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Organizator:

Jeździecki Klub Sportowy Barłomino

2

Data i godzina rozpoczęcia:

28-29.09.2019

3

Miejsce zawodów:

Ul. Słoneczna 12, 84-242 Barłomino

4

Warunki techniczne:

Plac o podłożu kwarcowym 60x70, rozprężalnia 25x45

5

Zabezpieczenie medyczne na miejscu:

„Rehamed” Artur Szpilarewicz

Osoby oficjalne:
Sędzia Główny:

Stanisław Iskierko

Sędzia WZJ:

Zofia Górska

Członkowie:

Zbyszek Witkowski

Komisarz:

Leszek Chrystowski

Gospodarz Toru:

Arkadiusz Weckwert

Lekarz weterynarii:

Julia Wojciechowska, 510 188 259

Kowal zawodów:

Dariusz Figas, 533 840 337

Obsługa komputerowa:

Kaj Kasprzyk, 691 934 350

Dyrektor/kierownik zawodów:

Karolina Krempeć, 533 348 886

7

Otwarcie Księgowości:

8:30-11:00, 14:00-18:00

8

Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ

9

Zgłoszenia i listy startowe:

6

Zawodykonne.com

10 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni/ do dnia: 27.09.2019 godz. 15:00

11 Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem (nr konta): 86 1750 0012 0000 0000 2604 1503
12 Ilość boksów ograniczona: 60 boksów angielskich
13 Wielkość boksów w stajniach:

Program zawodów:
28.09.2019
Konkurs nr 1 – pierwszego kroku – 40 cm – towarzyski*
Konkurs nr 2 kl. kuce - dokładności – 60-65 cm towarzyski*
Konkurs nr 3 kl. MINI LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) – 65-70 cm – towarzyski S1*
Konkurs nr 4 kl. LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) – 85-90 cm – towarzyski S1*
Konkurs nr 5 kl. L – konkurs licencyjny
Konkurs nr 6 kl. L – o nagrodę Optifeed zwykły 238.2.1
Konkurs nr 7 kl. P – o nagrodę Optifeed o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem 269.1.3.5
Konkurs nr 8 kl. N – szybkości 239.1.2
Konkurs nr 9 kl. C – zwykły 238.2.1

29.09.2019
14

Konkurs nr 10 – pierwszego kroku – 40 cm – towarzyski*
Konkurs nr 11 kl. kuce - dokładności – 60-65 cm towarzyski*
Konkurs nr 12 kl. MINI LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) 65-70 cm – towarzyski S1*
Konkurs nr 13 kl. LL – dokładności (z trafieniem w normę czasu) 85-90 cm – towarzyski S1*
Konkurs nr 14 kl. L licencyjna
Konkurs nr 15 kl. L – o nagrodę Optifeed zwykły 238.2.1
Konkurs nr 16 kl. P – o nagrodę Optifeed dwufazowy 274.1.5.3
Konkurs nr 17 kl. N – Grand Prix Barłomina o nagrodę firmy Wikęd art.238.2.2
Konkurs nr 18 kl. C – zwykły 238.2.1

Nagrody: W konkursach regionalnych organizator wypłaca nagrody pieniężne w gotówce ze środków zebranych ze
startowego od wszystkich zawodników w danym konkursie, puchary dla pierwszych trzech miejsc oraz flo dla 25%
startujących. Nagrody finansowe oraz flo dla 25% startujących w przejazdach liczących się do rankingu konkursu
(wyłączając przejazdy treningowe).
W konkursie nr 1,2, 5, 10, 11 i 14: flo
W pozostałych konkursach towarzyskich: puchary dla pierwszych trzech miejsc, flo i nagrody rzeczowe według uznania
organizatora.
Dodatkowe nagrody finansowe w konkursie Grand Prix:
15

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 800 zł

W przypadku:
1-4 zgłoszonych koni - 1 dekorowany
5-6 – zgłoszonych koni – 2 dekorowanych

Opłaty:
wpisowe za dzień zawodów: 60 zł,
startowe:
Klasa konkursu
Mini LL, Kuce
LL
L licencyjny
L
P
N
C

Wysokość startowego
15,00
20,00
30,00
25,00
30,00
40,00
50,00

16
cena boksu:


240 zł za boks angielski (60 sztuk) na całe zawody.



Na 1 dzień zawodów: 120 zł.

Boksy przygotowane od 27.09.2019 od godz. 15:00. Organizator zapewnia ściółkę (słomę), pellet-100 zł.
Boksy będą przydzielane w kolejności wpłat na konto organizatora. W zgłoszeniu prosimy podać płeć konia.
Pierwszeństwo rezerwacji dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów. Warunkiem rezerwacji jest wpłata na konto.
podłączenie do prądu: 60 zł/ dzień
17

Zwroty opłat a wycofanie z zawodów: wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi, jeżeli rezygnacja nie będzie zgłoszona
do 26.09.2019 r. do godz. 15.00.

Noclegi: JKS Barłomino: apartamenty@barlomino.com, 609 101 208, 605 314 669
Hotel Czardasz Luzino: 58 678 20 40
Mana Village – 506 454 472
18
Pokoje gościnne Zbych - 602 600 924
Sowi Dworek - 696 291 017

19

Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy,
każdorazowo dosiadając konia, a dzieci do 15 roku życia dodatkowo kamizelki ochronne.

Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia
20 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.
21 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania.
22

Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

23 Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 4 zgłoszonych koniach.
24 Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej: 15.10.2019
25 Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym.
26 Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy.
27 Dla kuców obowiązuje aktualny certyfikat wzrostu.
28 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu:

Partnerzy:

29

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM



30






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 zdrowiu konia lub
ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże,
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 w
przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
POMZJ i PZJ zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

