PROPOZYCJE

Regionalne
Zawody
w Skokach Przez Przeszkody
BOGUSŁAWICE
14-16.06.2019 r.

2. Termin zawodów:

Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o.
14-16.06.2019 r.

3. Miejsce zawodów:

Stado Ogierów w Bogusławicach

1. Organizator:

Hipodrom Stada Ogierów w Bogusławicach
Plac konkursowy podłoże kwarcowe 50x80
Rozprężania podłoże kwarcowe 30x60
4. Uczestnicy:
5.

Zgłoszenia:

Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i OZJ
w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2019 r. Zgłoszenia przez panel
zgłoszeniowy na stronie https://zawodykonne.com.

6. Osoby oficjalne:
Sędzia główny:
Sędzia OZJ:
Sędzia stylu/sędzia:
Komisarz zawodów:

Dorota Marchwicka
Barbara Kaźmierczak
Dorota Marchwicka, Mirosław Pryk
Anna Woźniak

Gospodarz toru:

Maciej Pekaniec

Biuro zawodów:

Agnieszka Kaproń

Dyrektor zawodów:

Jacek Ostrowski

Lekarz weterynarii:

Jacek Kwiatkowski

Lekarz zawodów:

karetka + obsługa medyczna

Stajnie:
Rozliczenia i płatności za zawody:

Łukasz Rytych
Aneta Królikowska

7. Program zawodów:

14.06.2019 r. (piątek) ok. godz. 14:00 (po zakończeniu konkursów ogólnopolskich)
•

Konkurs Nr 1 „LL”

•
•
•
•

Konkurs Nr 2 „L”
Konkurs Nr 3 „P”
Konkurs Nr 4 „N”
Konkurs Nr 5 „C”

80 cm z trafieniem w normę czasu (zgodnie z regulaminem skoków
PZJ dodatek S1)
dwufazowy Art. 274 1 5.3
zwykły Art.238.2.1
dwufazowy Art. 274.5.3
zwykły Art. 238.2.1

15.06.2019 r. (sobota) ok. godz. 14:00 (po zakończeniu konkursów ogólnopolskich)
•
•
•
•
•
•

Konkurs Nr 6 „LL”
Konkurs Nr 7 „L”
Konkurs Nr 8 „P”
Konkurs Nr 9”N”
Konkurs Nr 10 „C”

80 cm z trafieniem w normę czasu (zgodnie z regulaminem skoków
PZJ dodatek S1)
zwykły Art. 238.2.1
dwufazowy Art. 274. 1.5.3
zwykły Art. 238.2.1
dwufazowy Art. 274.5.3

16.06.2019 (niedziela) godz. 9:00
•

Konkurs Nr 11 „LL”

•
•
•
•

Konkurs Nr 12 „L”
Konkurs Nr 13 „P”
Konkurs Nr 14 „N”
Konkurs Nr 15 „C”

80 cm z trafieniem w normę czasu (zgodnie z regulaminem skoków
PZJ dodatek S1)
dwufazowy Art. 274 1 5.3
zwykły Art.238.2.1
dwufazowy Art. 274.5.3
zwykły Art. 238.2.1

8. Sprawy organizacyjne:
Sprawdzanie brakujących dokumentów odbędzie pół godziny przed rozpoczynającymi się konkursami. Dokumentacja jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ.
Uczestnicy konkursów towarzyskich zobowiązani do posiadania aktualnego orzeczenia
lekarskiego i ubezpieczenia NNW.
Niepełnoletni uczestnicy powinni przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na start w konkursach.
W trzecim dniu zawodów koń ma prawo startu 1 raz.
9. Opłaty:
Opłata organizacyjna

50zł/dzień

Opłata startowa:

LL, L - 15zł (nagrody rzeczowe)

P - 25zł (opłata startowa zostanie wypłacona jako nagrody)
N – 30 zł (opłata startowa zostanie wypłacona jako nagrody)
C – 40 zł (opłata startowa zostanie wypłacona jako nagrody)
Podłączenie do prądu: 180 zł (całe zawody)
Brak dokumentów:

wg stawek PZJ

Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.: 200 PLN
Kara za pozostawienie psa bez smyczy: 200 PLN
Zgłaszając konia należy wnieść opłatę minimalną: w wysokości 180 zł ,
(nie podlega ona zwrotowi jeżeli koń zostanie wycofany po terminie zgłoszeń ostatecznych)

Dla koni zgłoszonych po terminie:

dodatkowa opłata 50zł.

Zmiany na listach startowych:

50 zł.

10. Boksy :
Stajnia:

1 dzień – 100 zł

2 dni – 150 zł

3 dni – 200 zł

Siano (Kostka) – 15 zł
Słoma (Kostka) – 10 zł
Trociny (balot) – 50 zł
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę słomę. Przy wyborze opcji trocin dopłata 100 zł za 2
baloty przy pierwszym ścieleniu.
Otwarcie stajni w dniu 14.06.2019 r. godz. 12:00
Zamknięcie stajni w dniu 16.06.2019 godz. 22:00
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy do dnia 07.06.2019 r.
Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
nr 03 2490 0005 0000 4500 4416 4424 Alior Bank

W treści przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę
konia i KONIECZNIE datę i rangę zawodów tzn. 14-16.06.2019 ZR)
Termin zgłoszeń na zawody do 07.06.2019 r.
W przypadku wycofania konia po terminie zgłoszeń ostatecznych tj. po 07.06.2019 r. opłaty nie
podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń
ostatecznych są zwracane w wysokości 100%. W przypadku rezygnacji z boksu do terminu
zgłoszeń ostatecznych zgodnie z zamówieniem nastąpi wyfakturowanie. Na zgłoszeniu proszę o
informację o chęci korzystania z przyłącza prądu.

Organizator zapewnia flo dla 25% startujących w konkursach.
.Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami.
Organizator nie odpowiada za wypadki losowe z udziałem koni , pozostałe wypadki, kradzieże i
inne zdarzenia mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu. Za wyrządzone szkody odpowiada finansowo zawodnik lub właściciel konia.
Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.
Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników we własnym zakresie.

UWAGA:
Pierwszeństwo przyjęcia na zawody mają zawodnicy zgłaszający się za ZO D i M.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów (np. odwołanie klasy) i w
przypadku dużej ilości zgłoszeń ograniczenia liczby koni. O kolejności przyjęcia zgłoszeń zadecyduje data przesłania zgłoszenia i wpłata na konto bankowe. Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie.
11. Noclegi
▪

STADO OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH POKOJE GOŚCINNE
+48 (0-44) 61-64-605
e-mail:stado@stadoboguslawice.com.pl
(ilość miejsc ograniczona)

▪

INTERNAT TECHNIKUM HODOWLI KONI w WOLBORZU
Rezerwacja 8-15; Tel.446164451

12. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
I szczepienie : w dniu rozpoczęcia szczepień
II szczepienie : nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od I 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.
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 dobro konia jest
najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie
może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź w dniu 22.05.2019 r.

