PROPOZYCJE
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY,
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH W
SKOKACH i MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA AMATORÓW W SKOKACH
Wszystkie konkursy, w których rozgrywane są Mistrzostwa Województwa są otwarte
dla zawodników nie startujących w Mistrzostwach
1.
2.
3.
4.

Organizator :
Termin :
Miejsce :
Termin zgłoszeń:
5. Adres :

Kielecki Klub Jeździecki i KJ Kielce sp. z o.o.
5-6 września 2020 r.
Hipodrom KJ Kielce
do 27 sierpnia 2020r. przez stronę ZAWODY KONNE
Kielecki Klub Jeździecki
ul. Kusocińskiego 61 a, 25-045 Kielce
mail: h.szrajer@op.pl

6. Sędzia główny:
Sędzia WZJ:
Komisarz:
Gospodarz toru:

Anna Poborska
Dagmara Szrajer
Oskar Szrajer
Herbert Szrajer

7. Program zawodów:
sobota –5 września 2020
godz.10.00
konkurs nr T-1 – do 50 cm z trafieniem w normę czasu
konkurs nr T-2 – do 60 cm z trafieniem w normę czasu
konkurs nr T-3 – do 65 cm zwykły, I półfinał MW Młodzików
konkurs nr T-4 – do 65 cm zwykły, II półfinał MW Młodzików
konkurs nr T-5 – 80 cm zwykły, I półfinał MW Juniorów Mł. – kuce,
konkurs nr T- 6 – 80 cm zwykły, I półfinał MW Amatorów
konkurs nr T-7– 80 cm zwykły, II półfinał MW Juniorów Mł. – kuce,
konkurs nr T-8 – 80 cm zwykły, II półfinał MW Amatorów
konkurs nr 1 – klasy LL 95 cm – zwykły, I półfinał MW Juniorów Mł,
konkurs nr 2 – klasy L - zwykły, II półfinał MW Juniorów Mł,
konkurs nr 3 – klasy L – zwykły – art. 328.2.1
konkurs nr 4 – klasy P – zwykły - art. 238.2.1, I półfinał MW Juniorów,
konkurs nr 5 – klasy P – zwykły – art. 238.2.1, II półfinał MW Juniorów,
konkurs nr 6 – klasy N zwykły – art. 328.2.1
konkurs nr 7 – klasy C zwykły – art. 328.2.1

niedziela – 6 września 2020
godz. 10.00
konkurs nr T-9 – do 50 cm zwykły – art. 238.2.1,
konkurs nr T-10– do 60 cm zwykły – art. 238.2.1
konkurs nr T-11– 70 cm dwunawrotowy, Finał MW Młodzików
konkurs nr T-12 – 80/85 cm – dwunawrotowy, Finał MW Juniorów Mł. – kuce,
konkurs nr T-13 - 85 cm – dwunawrotowy, Finał MW Amatorów

konkurs nr 8 – klasy L – zwykły - art. 238.2.1,
konkurs nr 9 – klasy L – dwunawrotowy, Finał MW Juniorów Mł,
konkurs nr 10 – klasy P – zwykły – art. 238.2.1,
konkurs nr 11 – klasy P1 – dwunawrotowy, Finał MW Juniorów,
konkurs nr 12 – klasy N – zwykły – art. 238.2.1,
konkurs nr 13 – klasy C – zwykły – art. 238.2.1
8. Warunki techniczne :
- parcours – piasek kwarcowy z włókniną o wymiarach 60 x 60
- rozprężalnia – piasek kwarcowy z włókniną o wymiarach 40 x 60
Sprawy organizacyjne i regulaminowe:
9.
Mistrzostwa Województwa rozgrywane są zgodnie z regulaminem Mistrzostw Województwa
Świętokrzyskiego w skokach. Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z regulaminem i przepisami
PZJ.
10.
Opłaty za udział w zawodach:
- organizacyjna: 200 PLN od konia /130 zł za 1dzień, Mistrzostwa Województwa 250 zł od konia
- boks w stajniach : 250 PLN za zawody
- Uwaga- ilość boksów ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń; proszę potwierdzić rezerwację
stajni pod tel. 505 245 775
- przyłączenie koniowozu do prądu – 50 PLN za okres zawodów. Na zgłoszeniu proszę
zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu.
11.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów, w Mistrzostwach Województwa za 3 pierwsze
miejsca w końcowej klasyfikacji. Flot’s dla 25% sklasyfikowanych koni.
11.
Konie zgłoszone po ustalonym terminie mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę wolnych
miejsc
12.
Reklamacje: - wyłącznie na piśmie z dołączeniem kaucji 200 PLN
13.
Każda zmiana na liście startowej po jej wywieszeniu – za zgodą Sędziego Głównego
i opłatą 20 PLN.
14.
Stajnie przygotowane od dnia 4 września 2020 roku, godz. 15.00
15.
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę. Na terenie ośrodka istnieje możliwość nabycia słomy – 1
kostka - 15 PLN, siana – 1 kostka - 15 PLN.
16.
Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy,
17.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń
losowych
18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów
19.
Wyżywienie w Barze Jeździeckim CZTERY KONIE na terenie ośrodka we własnym zakresie
20.
Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie.
21.
Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
 co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.
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.
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Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.

Propozycje zatwierdzone przez Świętokrzyski Związek Jeździecki
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