
 

PROPOZYCJE

REGIONALNE I TOWARZYSKIE ZAWODY KONNE

    w skokach przez przeszkody

21.23 sierpnia 2020r.

1. Organizator:                     Klub Jeździecki J&D APOLLO

2. Miejsce zawodów:           Klub Jeździecki J&D Apollo ul. Gruszowa 89,

                                                    42-200 Częstochowa 

3. Termin zawodów:             21-23 sierpnia 2020 rok 

4. Przwodniczący zawodów: Jacek Szpak 

5. Dyrektor zawodów:   Adrian Kostrzewa  tel. 663-688-968

6. Dyrektor biura zawodów: Anna Szpak - apollospzoo209@gmail.com 

7. Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny:                                      Małgorzata Krawczyk - B1 

Sędzia WZJ:  Magdalena Świerkosz - B1

Sędziowie:  Czesława Grycz - B3

Komisarz:  Anna Dymek - K1/B1

8. Gospodarz Toru:   Bartosz Skrzypczyk - GT1

9. Obsługa komputerowa:  APC Competitions
 competitions@apc-group.pl 

10. Lekarz weterynarii: Lek.wet. Katarzyna Kulpińska tel. 606-482-911  

11. Powiatowy lekarz weterynarii: Ewa Stachowiak

12. Warunki techniczne: 

 Plac konkursowy - kwarc z włókniną rozmiar 80x35m

 Rozprężalnia - kwarc z włókniną rozmiar 30x35m

13. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ, amatorzy (konkursy towarzyskie).
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14. Zgłoszenia: termin zgłoszeń ostatecznych 16.08.2020 godz. 24:00.

Zgłoszenie  i  rezerwacje  boksu  należy  dokonać  wyłącznie  poprzez  panel

www.zawodykonne.com wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty za boks. Wpłaty należy

dokonać na konto:

  J&D Apollo     17 1050 1142 1000 0090 3188 9703 

15. Opłaty:

a)  boks 3 dni - 300 zł na konto
               2 dni - 250 zł na konto

Wpłaty na konto za boks do dnia 13.08.2020 włącznie.  Jedynie przedpłata za boks

w terminie jest gwarancją przyznania boksu.

W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dnia 13.08.2020 do

godziny  24:00,  uczestnik  nie  ponosi  kosztów  związanych  z  rezerwacją  boksu.  

W  przypadku  braku  wycofania  zgłoszenia  w  terminie  uczestnik  ponosi  koszt

zamówionego boksu.

b)   opłaty wpisowe - 250 zł od konia / trzy dni zawodów
        - 200 zł od konia / dwa dni zawodów

              - 120 zł od konia / jeden dzień zawodów

c)   siano - 10 zł kostka

d)   słoma - 10 zł kostka

16. Zawody  będą  rozegrane  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  PZJ  z  uwzględnieniem

wytycznych i regulaminów COVID-19.

17. Dokumentacja  zawodników:  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  PZJ;  amatorzy  -

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zawodach konnych, polisa

NW, w przypadku uczestników niepełnoletnich - zgoda rodziców na start w zawodach.

18. Dokumentacja koni: konie muszą posiadać aktualne paszporty hodowlane z wpisanymi

szczepieniami przeciwko grypie.
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PULA NAGRÓD 15 OOO ZŁOTYCH

PROGRAM   ZAWODÓW:

Piątek 21 sierpnia 2020r. 

Konkurs towarzyski nr 1 T1 - 60 cm - dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs towarzyski nr 2 T2 - 80 cm - z trafieniem w normę czasu (aneks 5 do Reg. B)

Konkurs towarzyski nr 3 T3 - 90 cm - z trafieniem w normę czasu (aneks 5 do Reg. B)

Konkurs regionalny nr 4 kl. L - 100 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3

Konkurs regionalny nr 5 kl. P - 110 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3

Konkurs regionalny nr 6 kl. N - 120 cm - zwykły art. 238.2.1

Konkurs regionalny nr 7 kl. N1 - 125 cm - zwykły art. 238.2.1

Sobota 22 sierpnia 2020r. 

Konkurs towarzyski nr 8 T1 - 60 cm - dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

Konkurs towarzyski nr 9 T2 - 80 cm - z trafieniem w normę czasu (aneks 5 do Reg. B)

Konkurs towarzyski nr 10 T3 - 90 cm - zwykły art. 238.2.1

Konkurs regionalny nr 11 kl. L - 100 cm - zwykły art. 238.2.1

Konkurs regionalny nr 12 kl. P - 110 cm - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5

Konkurs regionalny nr 13 kl. N - 120 cm - zwykły art. 238.2.1

Konkurs regionalny nr 14 kl. C - 130 cm - zwykły art. 238.2.1

Konkurs towarzyski nr 15 T7 Konkurs Zabawowy dla Kucy - 30-40 cm - dokładności bez rozgrywki
art. 238.1.1
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Niedziela 23 sierpnia 2020r. 

Konkurs towarzyski nr 16 T4 - 60 cm - dokładności art. 238.1.1 

Konkurs towarzyski nr 17 T5 - 80 cm - dokładności art. 238.1.1

Konkurs towarzyski nr 18 T6 - 90 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3

Konkurs regionalny nr 19 kl. L - 100 cm - dwufazowy art. 274.1.5.3

Konkurs regionalny nr 20 kl. P - 110 cm – z wyborem przeszkód art. 270.12.1

Konkurs regionalny nr 21 kl. N - 120 cm - szybkości art. 239

Konkurs regionalny nr 22 Grand Prix o nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowa* - 130 cm - zwykły 
z rozgrywką art. 238.2.2

* Konkurs będzie rozegrany przy zgłoszeniu się min. 6 zawodników

W konkursach dokładności, przy przejazdach zerowych – nagrody będą losowane

NAGRODY: Łączna pula nagród pieniężnych 15 000 zł dodatkowo Puchary i flot’s

I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce  RAZEM 

T1, T4, T7
T2, T5 
T3, T6

Nagrody
rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

Nagrody
rzeczowe

Nagrody
rzeczowe -

PIĄTEK
Konkurs L 200 zł 150 zł 100 zł - - -      450 zł
Konkurs P 400 zł 200 zł 100 zł 50 zł - -      750 zł
Konkurs N 600 zł 400 zł 200 zł 100 zł - -   1 300 zł
Konkurs N1 800 zł 600 zł 450 zł 200 zł   2 050 zł
SOBOTA
Konkurs L 200 zł 150 zł 100 zł - - -      450 zł 
Konkurs P 400 zł 200 zł 100 zł 50 zł - -      750 zł 
Konkurs N 600 zł 400 zł 200 zł 100 zł - -   1 300 zł
Konkurs C 800 zł 600 zł 450 zł 200 zł   2 050 zł
NIEDZIELA
Konkurs L 200 zł 150 zł 100 zł - - -      450 zł
Konkurs P 400 zł 200 zł 100 zł 50 zł - -      750 zł
Konkurs N 600 zł 400 zł 200 zł 100 zł - -   1 300 zł
Grand Prix 1100 zł 850 zł 650 zł        400 zł        300 zł        100 zł   3 400 zł
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Sprawy organizacyjne:

- możliwość podłączenia do prądu - 150 zł zawody,

- zmiana na listach startowych po ich opublikowaniu za zgodą sędziego głównego - 20 zł,

- złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 200 zł,

- prosimy o sprawdzanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,

- boksy dostępne od czwartku 20.08.2020 od godz.14:00,

- organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma),

- organizator nie zapewnia trocin na pierwsze ścielenie,

- w czwartek arena główna będzie dostępna dla zawodników do godz. 19.00, natomiast

rozprężalnia do godz. 21.00,

- do dekoracji wyjeżdża pierwszych 6 koni, w konkursach dokładności wszystkie zerowe

przejazdy,

- organizator  zastrzega  sobie  prawo  innej  wypłaty  nagród  pieniężnych  w  przypadku

mniejszej ilości niż 10 koni w konkursie, w przypadku 9-7 koni organizator wypłaci I, II,

III miejsce, w przypadku 4-6 koni organizator wypłaci I,II miejsce, w przypadku 3 koni

organizator wypłaci I miejsce, poniżej 3 koni organizator zapewni nagrody rzeczowe,

- organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  w  razie  wypadków  i  zachorowań  zawodników,

luzaków,  trenerów  oraz  koni  na  terenie  zawodów  i  w  czasie  transportu,  jak  również  w

przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. Zawodnicy i właściciele

koni odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowanych przez

nich samych, ich pracowników i ich konie.
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Warunki konkursów zabawowych dla zawodników początkujących
 wiek 7 - 12 lat, kuce do 148 cm (bez podków)

1. Konkursy dla tej grupy mają na celu połączenie umiejętności powodowania koniem, 
jego posłuszeństwa i skoczenia przeszkód.

2. W parkurze stosuje się 8 - 10 przeszkód (maksymalnie 6 skoków max. do 40 cm 
wysokości), w tym 3 - 4 przeszkód sprawnościowych typu: labirynt, slalom, bramka itp.
Ustawianie szeregów składających się z dwóch skoków jest zabronione. Może być 
połączona przeszkoda do skoczenia z przeszkodą sprawnościową.

3. Konkursy muszą być sędziowane wg tabeli A jako konkursy dokładności. Dystans 
parkuru 400 - 500 m, tempo 300 m/min. 

4. Każdy koń ma prawo startu dwa razy w tym konkursie pod jednym lub dwoma 
zawodnikami. Obydwa przejazdy liczone będą do klasyfikacji. 

5. Zawodnik startujący w tym konkursie nie ma prawa startu w innych konkursach 
rozgrywanych na danych zawodach. 

6. Możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy i w szczególnych przypadkach pomoc
w pokonaniu parkuru (przeprowadzenie konia na uwiązie lub lonży).

7. Możliwość startu w zabawnym przebraniu !!!
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe flo i nagrody rzeczowe.
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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 startów, dobrostan 
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej 
opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą 
udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych
oraz zabiegów chirurgicznych, zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży 
klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać 
szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne
i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

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