PROPOZYCJE:
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
Zawody będą rozgrywane z uwzględnieniem aktualnego regulaminu Covit -19

18.10.2020
Organizator:
Termin:

KJK ROMICO
18.10.2020

Osoby funkcyjne:
Sędzia Główny: Elżbieta Janik

Miejsce:

Stajnia Romico
Sędzia WZJ: Bogdan Chrzanowski
ul. Kamienna 42, Żywiec
Hala: piasek kwarcowy 60 x 30
Sędzia: Paulina Pezdra
Rozprężalnia: piasek kwarcowy 30 x 20
Komisarz: Teresa Tomana
Termin zgłoszeń: 15.10.2020
Sędzia stylu: Bogdan Chrzanowski
ZGŁOSZENIA: www.zawodykonne.com

Gospodarz Toru: Grzegorz Wojtaczka

OBSŁUGA KOMPUTEROWA:
EQUSSEVENTS

Lekarz Wet: Dominika Olejak tel. 782 372 900

Kontakt email: biuro@equsevents.pl

Kowal zawodów: Tomasz Grobelny tel. 501 711 483
Biuro zawodów: Adrianna Krzanowska 600 200 400

Zawody odbywać się będą zgodnie z Wytycznymi w sprawie warunków organizacji
zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19
Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ, zawodnicy biorący udział w
zawodach towarzyskich muszą posiadać aktualne sportowe badania lekarskie i ubezpieczenie
NNW, niepełnoletni zgodę na starty opiekunów prawnych, natomiast konie szczepienia
przeciw grypie zgodne z przepisami PZJ.
KAŻDY KOŃ MUSI POSIADAĆ NUMER STARTOWY

Stajnie otwarte od 16.10.2020 od godz.15:00. Istnieje możliwość przyjazdu wcześniejszego po
uzgodnieniu z organizatorem. Każdy dodatkowy dzień pobytu 70 zł.
Boksy stajnia: 250 zł zawody + parkury 17.10.
150 zł jeden dzień
Wpisowe:
120 zł zawody w tym FN
70 zł parkury szkoleniowe
Zgłoszenia na zawody wraz z rezerwacją boksów przyjmowane są wyłącznie przez
www.zawodykonne.com
Wpłaty:
Gotówką w biurze KJK Romico
* W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dnia 15.10.2020 do
godziny 20:00– uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezerwacją boksu. W przypadku
braku wycofania zgłoszenia po terminie zgłoszeń uczestnik musi pokryć koszt zamówionego
boksu.










Podłączenie do prądu 100 zł zawody.
Zmiana na listach startowych po ich opublikowaniu – 20 zł, ZR i ZT
Siano 20 zł balik, słoma 15 zł balik
Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o sprawdzanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma).
Organizator nie zapewnia trocin na pierwsze ścielenie.
Na rozprężalni 6 koni wg listy startowej
Flo’s dla najlepszych 6 par startujących w ZR i ZT

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowania zawodników,
luzaków, trenerów, koni na terenie zawodów i w czasie transportu jak również w przypadku
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
Program:
SOBOTA PARKURY SZKOLENIOWE 17.10. godz. 10:00
Pakury szkoleniowe konkurs nr 1 - LL 60
Pakury szkoleniowe konkurs nr 2 - LL 90
Pakury szkoleniowe konkurs nr 3 - L - 100 cm
Pakury szkoleniowe konkurs nr 4 - P - 110 cm
Pakury szkoleniowe konkurs nr 5 - N - 120 cm
Pakury szkoleniowe konkurs nr 6 - C - 130 cm
NIEDZIELA 27.09. godz. 8:00
Konkurs nr 7 - LL 60 - towarzyski - z trafieniem w normę czasu aneks 5 KRRZ
Konkurs nr 8 - LL 90 - towarzyski - z trafieniem w normę czasu aneks 5 KRRZ
Konkurs nr 9 - L- 100 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1
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L - 100 cm – egzaminacyjny
P - 110 cm - regionalny - dwufazowy 274.1.5.3
N - 120 cm - regionalny - dwufazowy 274.1.5.3
N1 - 125 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1
C- 130 cm - regionalny - zwykły art. 238.2.1

NAGRODY W KONKURSACH REGIONALNYCH ZA MIEJSCA I – III
KONKURS NR 11 I – 100 zł, II – 70 zł, III – 50 zł
KONKURS NR 12 I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł
KONKURS NR 13 I – 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł
W przypadku gdy w konkursie udział weźmie mniej niż 8 koni, nagrody zostaną wypłacone
następująco:
- pięć do ośmiu koni w konkursie - nagrody tylko za pierwsze i drugie miejsce
- poniżej pięciu koni w konkursie - nagroda tylko za 1 miejsce
PARKURY SZKOLENIOWE










Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
uczestników, luzaków, trenerów, koni na terenie ośrodka i w czasie transportu jak
również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
Parkury szkoleniowe są otwartym treningiem, a nie zawodami jeździeckimi – organizator
nie zapewnia opieki medycznej i weterynaryjnej w czasie ich trwania.
Uczestników prosimy o posiadanie dowodu aktualnych szczepień koni.
Obowiązuje schludny strój jeździecki, zgodny z przepisami dyscypliny skoki
przez przeszkody. Kamizelka ochronna obowiązkowa dla osób niepełnoletnich
zgodnie z przepisami dyscypliny. Kask ochronny bezwzględnie obowiązkowy dla
wszystkich uczestników.
Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego parkury szkoleniowe
odbywają się bez udziału publiczności. Prosimy wszystkich uczestników zarówno
jeźdźców, trenerów, luzaków i opiekunów osób niepełnoletnich o stosowanie zasad
bezpieczeństwa i higieny zalecanych przez władze.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w razie zaostrzenia reżimu sanitarnego może
być konieczne:
- odwołanie szkolenia
- możliwe wprowadzenie limitu miejsc dla uczestników (będzie decydować kolejność
zgłoszeń)
- mogą obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa np: maseczki, dystans, itp.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie. Najbliższe polecane hotele:
Hotel Żywiecki**** - ceny specjalne dla uczestników zawodów
Zajazd Beskidy
Hotel Dębina
Hotel Maxim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM


Na wszystkich etapach treningu i przygotowania 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 staranna 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.



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

Propozycje zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki dn.

