PROPOZYCJE
ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
I i II eliminacja EQUISTRO CUP
Wierzawice 14 – 15.05.2022 r.
1. Organizator:

KJ “Equistro” Wierzawice
Biuro Zawodów – Olga Jackowiak +48 691 748 473

Hipodrom KJ “Equistro” w Wierzawicach

2. Miejsce zawodów:
3. Teren zawodów:

14-15 maja 2022 r.

4. Termin zgłoszeń:

08.05.2022r.
Zgłoszenia wyłącznie przez www.zawodykonne.com , w razie problemów
technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail equistro@wp.pl
- Plac konkursowy: podłoże piaskowe typu „All weather"
całkowicie przepuszcza wodę o wym. 70 x 50 m
- rozprężalnia, podłoże piaskowe typu „All weather”
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ.

5. Warunki techniczne:

6. Uczestnicy:

W konkursach towarzyskich (bez licencji) wymagany jest paszport z aktualnymi szczepieniami
oraz ważne badania sportowe zawodników, ubezpieczenie NNW, dla nieletnich – zgoda rodziców.

7. Osoby oficjalne:

Sędzia główny:
Małgorzata Mastalerczyk
Sędzia WZJ:
Sylwia Morawiec-Kogut
Członek komisji sędziowskiej: Danuta Zakrzewska
Joanna Chała
Komisarz:
Przemysław Jankowski
Gospodarz toru:
Grzegorz Wojtaczka
lek.wet. Zawodów:
Paweł Guzy

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NIEPRZYJĘCIA KONI ZGŁOSZONYCH PO TERMINIE

8. Opłaty:
450 zł/koń/zawody z boksem - 2 dni startów
300 zł/koń/zawody z boksem - 1 dzień startów
250 zł/koń – 2 dni bez boksu
150 zł/koń – 1 dzień bez boksu
10zł/koń opłata antydopingowa
Brak możliwości podłączenia koniowozu do prądu

Boksy będą gotowe od piątku godz. 16.00 – ściółka słoma
Zgłoszenie w terminie i niewycofanie zgłoszenia do 08.05.2022r. jest jednoznaczne z
przyjęciem zobowiązania do zapłaty.

a. dodatkowe opłaty:
- 15 zł - kostka siana
- 10 zł - kostka słomy
Opłaty za starty i dodatkowe opłaty będą pobierane przed startami w Biurze Zawodów.
9. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ
10. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursów (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego Głównego
płatne dodatkowo 20 zł.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie
zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
13. Program

zawodów:

14 maja 2022 r. Sobota
- konkurs nr 1 kl. LL (60 cm ) - towarzyski dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
I elim. Equistro Cup w kategorii Brązowej
- konkurs nr 2 kl. LL (80 cm) - towarzyski dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
I elim. Equistro Cup w kategorii Srebrnej
- konkurs nr 3 kl. LL (90cm) - towarzyski z trafieniem w normę czasu
I elim. Equistro Cup w kategorii Złotej
- konkurs nr 4 kl. L (100 cm) - towarzyski zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 5 kl. L (100 cm) - zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 6 kl. P (110 cm) - zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 7 kl. N (120 cm) - dwufazowy art. 274.2
- konkurs nr 8 kl. C (130cm) - dwufazowy art. 274.2
15 maja 2022 r. Niedziela
- konkurs nr 9 kl, LL (60 cm) - towarzyski z trafieniem w normę czasu
II elim. Equistro Cup w kategorii Brązowej
- konkurs nr 10 kl. LL (80cm)
- towarzyski z trafieniem w normę czasu
II elim. Equistro Cup w kategorii Srebrnej
- konkurs nr 11 kl. LL (90cm) - towarzyski zwykły art. 238.2.1
II elim. Equistro Cup w kategorii Złotej
- konkurs nr 12 kl. L (100cm) - towarzyski dwufazowy art. 274.2
- konkurs nr 13 kl. L (100cm) - dwufazowy art. 274.2
- konkurs nr 14 kl. P (110cm) - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269
- konkurs nr 15 kl. N (120cm) - zwykły art. 238.2.1
- konkurs nr 16 kl. C (130cm) - dokładności z rozgrywką art. 238.2.2

14. Oferta noclegowa
- Szkoła Podstawowa w Wierzawicach, Wierzawice 396 (pokoje, 30 zł/os, odległość 800m), kontakt w godz. 814.00 tel. 17 242 41 39
- Motel “Stokrotka” Giedlarowa 278, tel. 17 242 51 07 lub www.motel-stokrotka.pl, (odległość 3 km)
- Hotel "U Braci Zygmuntów" Leżajsk, ul. Klasztorna 2e, tel. 17 242 04 69, (odległość 5 km)
- Dom Pielgrzyma w Leżajsku, ul. 11 Listopada 1, tel. 17 242 83 56, (odległość 5 km)

Wyżywienie – catering na terenie zawodów.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży i innych zdarzeń
losowych. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób
trzecich spowodowanych przez nich samych, ich pracowników lub ich konie.

15.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:
- We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy
- Dobro konia powinno stać ponad interesami: hodowców, jeźdźców, trenerów,

właścicieli, handlarzy,
organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych
- Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie konia
- Wysoki standard żywienia, zdrowia, higieny i bezpieczeństwa powinien być wprowadzony i utrzymany przez cały
czas
- Musi być zapewniony odpowiedni poziom wentylacji, żywienia, pojenia i utrzymania zdrowego środowiska w
czasie transportu
- Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz
promować badania w zakresie zdrowotności tych zwierząt
- W trosce o dobro koni, jako najważniejsze uważa się przygotowanie umiejętności jeźdźca
- Wszelkie metody treningu jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść ze sobą
technik uważanych przez PZJ za niedozwolone
- Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej
problematyki, powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas
treningu. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla
zapewnienia “dobra koni”.
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania
powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.

