Jumping? No problem!

Propozycje Towarzyskich i Regionalnych Zawodów Jeździeckich
w Skokach Przez Przeszkody
Wielka Lipa 17 września 2022.

1. Organizatorzy:

Vital Horse/Ośrodek Jeździecki ARKADIA,
Klub Sportowy Arkadia, Dolnośląski Związek Jeździecki

2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki ARKADIA, Wielka Lipa 5; 55-120 Oborniki Śląskie,
3. Termin zawodów: 17 września 2022.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie przez panel zgłoszeniowy:

https://zawodykonne.com/
5. Termin zgłoszeń: 13.09.2022.
6. Osoby Oficjalne:
• Sędzia Główny: Elżbieta Dąbrowska Lic. B1
• Sędziowie:
Delegat DZJ: Paulina Grocka Lic. B2
Alicja Streczeń – komisarz Lic. B2
Anna Szymanek Lic. B3

7.
8.
9.
10.

• Sędzia stylu: Piotr Krysmann Lic. B1
• Gospodarz Toru: Paweł Gołygowski Lic. LGT
Biuro zawodów: Kontakt z biurem przez panel zgłoszeniowy lub zawody@vital-horse.pl
Dyrektor zawodów: Piotr Krysmann tel. 606 914 528
Lekarz weterynarii: EQUIVET SZPITAL DLA KONI +48 601 940 577
Warunki techniczne:
Plac konkursowy: podłoże kwarcowe 80 x 50m
Rozprężalnia: podłoże kwarcowe 30 x 50m

11. Warunki ogólne:
Zawody będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ z uwzględnieniem wytycznych i regulaminów
COVID-19.
12. Program zawodów:
SOBOTA 17.09.2022 (rozpoczęcie konkursów o godzinie 9.00)
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KONKURSY TOWARZYSKIE:
Konkurs nr 1 kl. Mini LL – (wys. przeszkód do 60 cm) – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 2 kl. Mini LL – (wys. 75 cm) – dwufazowy art. 274 pkt 1.5.3
ZAWODY REGIONALNE:
Konkurs nr 3 kl. LL– dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 4 - L – LICENCYJNY
Konkurs nr 5 kl. L – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 6 kl. P - zwykły art.238.2.1 „O Nagrodę Firmy VITAL HORSE”
Konkurs nr 7 kl. N – zwykły art.238.2.1 „O Puchar Ośrodka Jeździeckiego Arkadia”
Konkurs nr 8 kl. N – 1 - dwufazowy art. 274 pkt 1.5.3
13. Nagrody:
Konkurs nr 6: I miejsce – 250zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł, IV miejsce – 50 zł
Konkurs nr 7: I miejsce – 250zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł,
Konkurs nr 2, 8: Puchary + nagrody rzeczowe
Pozostałe konkursy Flot’s
Minimalna pula nagród: 1100 zł + nagrody rzeczowe i honorowe.

14. OPŁATY
Uczestnictwo:
• Zawody Regionalne/TOWARZYSKIE: 80 zł/przejazd (zawiera wszystkie opłaty startowe, utylizacje
odpadów i obornika),
Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
Boksy (ilość ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń):
Rezerwacja do dnia 13.09.2022 wyłącznie przez panel zgłoszeniowy zawodykonne.com tylko
z potwierdzeniem wpłaty (prosimy wysłać na adres zawody@vital-horse.pl).
Pierwszeństwo mają rezerwacje na 2 dni.
• Stajnia drewniana/murowana (ograniczona ilość) 300zł. – całe zawody. Jeden dzień 150 zł
Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą. Organizator nie zapewnia trocin dla koni.
Boksy będą dostępne od piątku od godziny 15.00.
Siano: 20 zł/kostkę – płatność w biurze zawodów.
Prosimy o dokonanie całości wpłat i przekazaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail zawody@vital-horse.pl
po wstępnym zaakceptowaniu zgłoszenia. Po zamknięciu terminu zgłoszeń i zaakceptowaniu zgłoszenia opłaty
za zawody nie będą zwracane.
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OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM PRZED ZAWODAMI NA KONTO:
ING Bank Śląski 79 1050 1575 1000 0097 3287 0168 Vital Horse
TYTUŁEM „ZAWODY 17.09.2022 UCZESTNICWO + IMIĘ KONIA + BOKS (JEŚLI ZAREZERWOWANO)”
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 30 ZŁ.
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za dodatkową opłatą 50 zł.
•

Rezerwacja boksu jest równoznaczna z koniecznością wniesienia opłaty, która nie podlega zwrotowi
w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
• Prosimy o zabranie żłobów/poideł.
• W związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT, o chęci otrzymania faktury VAT , prosimy
poinformować przed dokonaniem przelewu – najlepiej poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki
przy dokonywaniu zgłoszenia na portalu zawodykonne.com i wpisanie danych. W przeciwnym razie
wystawienie faktury nie będzie możliwe.
15. Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane 16.09.2022 (piątek) na stronie wydarzenia FB
LINK po otrzymaniu ostatecznych zgłoszeń.
16. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
17. UWAGI:
• zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów,
• zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu,
• organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu,
• organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów, a w przypadku niewystarczającej
liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych konkursów oraz ograniczenia ilości startujących koni –
decyduje kolejność zgłoszeń,
• podpięcie koniowozu do prądu: 180zł/całe zawody – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniach.
• w piątek place treningowe dostępne będą do godziny 20.00,
• informacje dodatkowe pod numerem telefonu: +48 606 914 528,
18. W KONKURSACH TOWARZYSKICH obowiązuje zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich, zaświadczenie
lekarskie o zdolności do uprawiania jeździectwa, dla konia paszport z aktualnymi szczepieniami. Dzieci do
lat 15 obowiązkowo kamizelka ochronna. Wszystkich uczestników obowiązuje jazda w kasku.
19. Na miejscu istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Villi Barbara – tel. 504 595 549.
20. Śniadania/obiady/kolacje do zamówienia w restauracji w hotelu na terenie ośrodka.
21. Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki w dniu
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 dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani
celom 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.
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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.
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