PROPOZYCJE
Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody
Mistrzostwa Podkarpacia w Skokach przez Przeszkody 2021
Głogów Małopolski 24-26.09.2021

1. Organizator:

2. Termin zawodów:
3. Termin zgłoszeń:

4. Miejsce zawodów:

5. Uczestnicy:
6. Komisja sędziowska:

7. Oferta:

8. Opłaty:

Stadnina Koni „Leśna Wola” i Klub Jeździecki „Leśna Wola” Głogów
36 - 060 Głogów Małopolski, ul. Leśna Wola 8, www.lesnawola.pl
tel. 17 851 67 37, 608 530 797
Komitet organizacyjny:
Dyrektor zawodów - Ewa Walas +48 608 530 797
Listy startowe – Agnieszka Kaproń +48 508 283 867
Biuro zawodów – Bartłomiej Dziadosz, 668 011 855
Kierownik stajni – Tomasz Plewa, 693 685 630
24-26.09.2021 r. (piątek - niedziela)
Zgłoszenia wyłącznie przez panel na zawodykonne.com , w razie
problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail:
zawody@lesnawola.pl
Termin zgłoszeń: do 20.09.2021 do godz. 8.00
Hipodrom KJ Leśna Wola, Głogów Małopolski
Plac konkursowy: 90m*65m plac piaskowy z włókniną
Rozprężalnia: 30m* 65m plac piaskowy z włókniną.
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
Sędzia Główny
- Bożena Gnacy
Sędzia WZJ
- Ewa Brodecka
Komisja sędziowska - Magdalena Kryczka
Komisarz:
- Sylwia Morawiec-Kogut
Lekarz Zawodów
- Jacek Sołtyski
Gospodarz Toru
- Bartosz Boś
Wyżywienie: RESTAURACJA na terenie zawodów.
Noclegi:
- Motel na terenie Stadniny Koni „Leśna Wola” biuro@lesnawola.pl,
www.lesnawola.pl
- Hotel Holiday Inn tel. 17 781 00 00, mail: fo@hiexrzeszow.pl ,
Jasionka (na hasło ZAWODY JEŹDZIECKIE LEŚNA WOLA –
specjalna oferta cenowa)
- Hotel „Trzy Korony” DK9 2C, 36-060 Rudna Mała, tel.17 7411214
- Hotel „Cztery Pory Roku” Głogów Młp. Tel.: 17 8517273
a) 550,00 zł/ koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie
b) 100,00 zł/ 1 dzień startów bez boksu
- 150,00 zł –podłączenie koniowozu do prądu
- zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 20.09.2021 jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty

Ilość boksów ograniczona (130 szt.) boksy przygotowane od czwartku
od godziny12.00.
Opłaty należy dokonać przed startami w Biurze Zawodów.
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
10. Zgodnie z regulaminem B 2015, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do
wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii)
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

13. Program zawodów:
Losowanie kolejności startów w Mistrzostwach Podkarpacia odbędzie się w czwartek
23.09.2021 o godz. 19.00 w biurze zawodów.

Piątek 24.09.2021r.
Konkurs nr 1 MP klasy LL – 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 – I Półfinał
Dzieci (11-14 lat)

Konkurs nr 2 ZT klasy LL seria A – 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 3 ZT klasy LL seria B – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 4 ZT klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 5 MP klasy L1 – 105 cm, zwykły, art.238.2.1 – I Półfinał Juniorów
Młodszych (12-15 lat)
Konkurs nr 6 MP klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 – I Półfinał Juniorów (14 – 18 )

Konkurs nr 7 MP klasy P – 110 cm zwykły, art. 238.2.1 – I Półfinał OPEN
Konkurs nr 8 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 (nagrody 300 zł: I – 150 zł, II –
100 zł, III – 50 zł)
Konkurs nr 9 MP klasy N – 120 cm szybkości, art.239 – I Półfinał Seniorów
Konkurs nr 10 ZR klasy N – 120 cm zwykły, art.238.2 (nagrody 300 zł: I – 150 zł, II –
100 zł, III – 50 zł)

Sobota 25.09.2021r.
Konkurs nr 11 ZT klasy LL seria A – 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 12 ZT klasy LL seria B – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 13 MP klasy LL – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 – II
Półfinał Dzieci (11-14lat)

Konkurs nr 14 ZT klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 15 MP klasy L1 – 105 cm, zwykły, art.238.2.1 – II Półfinał Juniorów
Młodszych (12 – 15 lat)
Konkurs nr 16 MP klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 – II Półfinał Juniorów (14– 18)

Konkurs nr 17 MP klasy P – 110 cm zwykły, art. 238.2.1 – II Półfinał OPEN
Konkurs nr 18 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1 (nagrody 300 zł: I – 150 zł, II –
100 zł, III – 50 zł)

Konkurs nr 19 ZR klasy N – 120 cm zwykły, art.238.2 (nagrody 300 zł: I – 150 zł, II –
100 zł, III – 50 zł

Konkurs nr 20 MP klasy N – 125 cm zwykły, art.238.2 – II Półfinał Seniorów
Konkurs TOWARZYSKI SPECJALNY PONY GAMES „DEBIUTY” klasy LL
30 cm (bez opłaty wpisowej)

Niedziela 26.09.2021r.
Konkurs nr 21 ZT klasy LL seria A – 60 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 22 ZT klasy LL seria B – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 23 MP klasy LL – 80 cm dwunawrotowy art.. 273.3.2 z rozgrywką o
miejsca medalowe – Finał Dzieci (11-14lat)
Konkurs nr24 ZT klasy L – 100 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 25 MP klasy L1 – 105 cm, dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca
medalowe – Finał Juniorów Młodszych (12-15 lat)
Konkurs nr 26 MP klasy P – 110 cm dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca
medalowe – Finał Juniorów (14-18 lat)

Konkurs nr 27 MP klasy P – 110 cm dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o
miejsca medalowe – Finał OPEN
Konkurs nr 28 ZR klasy P -110 cm dwufazowy, art.274.5.3 (nagrody 300 zł: I – 150
zł, II – 100 zł, III – 50 zł)

Konkurs nr 29 ZR klasy N – 120 cm dwufazowy, art. 274.5.3 (nagrody 300 zł: I – 150
zł, II – 100 zł, III – 50 zł
Konkurs nr 30 MP klasy C – 130 cm dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca
medalowe – Finał Seniorów

14. Nagrody:
Dekoracja odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu każdego konkursu.
W konkursach towarzyskich i regionalnych: 1800,00 zł
W Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego 2021 wg. tabeli:

KATEGORIA

PULA

I

II

III

IV

Młodzicy

1 000,00

Jako nagrody rzeczowe

-

Juniorzy Młodsi

1 000,00

Jako nagrody rzeczowe

-

Juniorzy

1 500,00

600,00

450,00

300,00

150,00

Seniorzy

4 500,00

2000,00

1200,00

800,00

500,00

OPEN

1 000,00

400,00

300,00

200,00

100,00

RAZEM

9 000,00

Razem: 10 800,00 zł
15 . Regulamin rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w skokach przez przeszkody:
1. W Mistrzostwach Podkarpacia mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w PdkZJ.
2. Wszystkich zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ i
PdkZJ.
3. Mistrzostwa w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia w
regulaminowym terminie (10 dni przed zawodami) i ostatecznego uczestnictwa co najmniej 3
zawodników.
4. Zgłoszenia do startu należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.
5. Medale zostają rozdane bez względu na liczbę osób, które ukończyły Mistrzostwa.
6. W zgłoszeniu musi być podany rok urodzenia konia i zawodnika.
7. Przed zawodami odbywa się odprawa techniczna, podczas której losowane są numery
startowe. W przypadku nieobecności zawodnika lub jego reprezentanta losowania dokonuje
sędzia główny.
8. Młodzik, Junior Młodszy, Junior w danym roku kalendarzowym może wybrać kategorię
wiekową lub o jedną wyżej, ale startować może tylko w jednej z tych kategorii wiekowych.
9. Istnieje jedna kategoria Mł. Jeździec/Senior
10. W półfinałach pierwsze konie zawodników startują zgodnie z ustaloną kolejnością, drugie
konie zostają umieszczone na końcu listy w kolejności zgodnej z kolejnością pierwszych
koni. Pomiędzy pierwszymi i drugimi końmi zawodników startujących w Mistrzostwach
rozpisuje się konie zawodników z konkursu otwartego.
11. W II półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do
zajmowanych miejsc. W przypadku, gdy po obu półfinałach kilku zawodników ma jednakową
liczbę punktów karnych, o kolejności startu decyduje wynik II półfinału.

12. W finale każdy zawodnik ma prawo startu tylko na jednym koniu, tym na którym
ukończył jeden z półfinałów. W dzień poprzedzający finały zawodnik wybiera jednego konia
do finału i zgłasza ten fakt komisji sędziowskiej.
13. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje mniejsza łączna ilość punktów karnych. W
przypadku osiągnięcia jednakowych rezultatów punktowych przez zawodników na miejscach
medalowych o ostatecznej klasyfikacji zdecyduje rozgrywka. W przypadku przeprowadzenia
rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
14. W pierwszym i drugim półfinale zawodnikom startującym na dwóch koniach zalicza się
wynik lepszego przejazdu.
15. W przypadku eliminacji w jednym z półfinałów zawodnik otrzymuje wynik najgorszego
zawodnika w konkursie (uczestnika mistrzostw), który ukończył przejazd plus 10 punktów
karnych.
16. Aby zawodnik został sklasyfikowany w Mistrzostwach musi ukończyć jeden półfinał i
pierwszy nawrót finału.
Kategorie wiekowe Mistrzostw Podkarpacia/zasady rozgrywania konkursów
mistrzowskich:
- Dzieci (11-14 lat): I półfinał: konkurs dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1. - wys. 60 cm
II półfinał: konkurs dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1. - wys. 80 cm Finał: konkurs
dwunawrotowy art. 273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 80/80 cm
- Junior Młodszy (12-15 lat): I półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. - wys. 105 cm II
półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. - wys. 105 cm Finał: konkurs dwunawrotowy art.
273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 105/105 cm
- Junior (14-18 lat): I półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. - wys. 110 cm II półfinał:
konkurs zwykły art. 238.2.1. - wys. 110 cm Finał: konkurs dwunawrotowy art. 273.3.2 z
rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 120/120 cm
- Mł. Jeździec/Senior (16-21; od 18 lat): I półfinał: konkurs szybkości art. 239 - wys. 120
cm II półfinał: konkurs zwykły art. 238.2.1. - wys. 125 cm Finał: konkurs dwunawrotowy art.
273.3.2 z rozgrywką o miejsca medalowe - wys. 130/130 cm
- OPEN (kategoria otwarta):
a) W kategorii Open mogą startować zawodnicy zarejestrowanie w Pka ZJ, posiadający klasę
sportową nie wyższą niż II.
b) Zawodnicy startujący w kat. Open nie mogą startować w mistrzostwach w pozostałych
kategoriach.
c) Zasady rozgrywania; I Półfinał kl. P ( 110) zwykły art. 238.2.1, II Półfinał kl. P (110)
zwykła art. 238.2.1; Finał kl. P ( 110) dwunawrotowy z rozgrywką o miejsca medalowe
art.273.3.2
d) Pozostałe warunki zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan
konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu
sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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. Zawody nie mogą 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.
Propozycje zostały zatwierdzone przez PdZJ w dniu …

