Propozycje Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

Nazwa zawodów:

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE DZIECI I
MŁODZIEŻY
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Miejsce:
Data:

Kielce
od 2017-05-26 do 2017-05-28

Ranga:

ZO DiM

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2010
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2014
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2017 – dot. konkursów z
oceną stylu jeźdźca

4. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010
6. Przepisy o sędziach wydanie/rok: 2013
7. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016
8. Regulamin krajowych zawodów w kategorii Dzieci i Młodzieży wydanie/rok: 2017

9. Wpisz inne obowiązujące przepisy lub skasuj ten punkt wydanie/rok: wpisz
10. Wpisz inne obowiązujące przepisy lub skasuj ten punkt wydanie/rok: wpisz

Propozycje zostały zatwierdzone:
PZJ
2017-04-12

Warszawa
Stanisław Helak

Wprowadzone zmiany:
rew. 1
rew. 2
rew. 3

2017-04-12
2017-04-17
data

Zofia Jurczyńska - Kret
Oskar Szrajer
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

PZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZO jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia …
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1. ZAWODY
Ranga: Wybierz element. / Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży / Wybierz element.
Kategoria: JM / J / MJ / MŁ / DZ / --Miejsce/Adres: Kielce
Termin: od 2017-05-26 do 2017-05-28

2. ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Nr tel.:
Strona www:
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Szef stajni:
Komitet Honorowy:

Kielecki Klub Jeździecki
ul. Kusocińskiego 61a, 25-045 Kielce
oskar_szrajer@poczta.onet.pl
505 245 775
wpisz
Andrzej Okła , e-mail: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. ,
tel.:
Dagmara Szrajer , e-mail: h.szrajer@op.pl , tel.: wpisz
Krzysztof Strójwąs , tel.: 519 175 745
wpisz

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia PZJ:
Sędzia stylu:
Delegat Techniczny:
Asystent Delegata technicznego:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:
Szef Komisarzy:
Komisarze:
Delegat weterynaryjny PZJ:

Anna Poborska , klasa uprawnień: 1 , e-mail: Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst. , tel.: wpisz
Łukasz Kruk, Anna Szrajer-Głasek,
Barbara Helak , klasa uprawnień: 1/I , e-mail: wpisz adres ,
tel.: wpisz
Stanisław Helak, Oskar Szrajer , klasa uprawnień: 1,2
wpisz , klasa uprawnień: wpisz klasę , e-mail: wpisz adres ,
tel.: wpisz
wpisz , klasa uprawnień: wpisz klasę
Stanisław Helak , klasa uprawnień: M , e-mail: wpisz adres ,
tel.: wpisz
Herbert Szrajer , klasa uprawnień: 1
Oskar Szrajer , klasa uprawnień: 2 , e-mail: wpisz adres , tel.:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kamila Mazur klasa uprawnień 3
wpisz , uprawnienia: wpisz uprawnienia , e-mail: wpisz adres
, tel.: wpisz
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Lekarz weterynarii zawodów:

Agnieszka Bestry , uprawnienia: wpisz uprawnienia , e-mail:
wpisz adres , tel.: wpisz
Wiesław Wyszkowski , uprawnienia: wpisz uprawnienia , email: wpisz adres , tel.: wpisz
Ryszard , tel.: wpisz

Powiatowy lekarz weterynarii:
Kowal:

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
Zebranie techniczne/przegląd
dokumentów
Przegląd weterynaryjny

2017-05-25
2017-05-29
data / Nie przewiduje się

od godz. wpisz 12.00
godz. 10.00
godz. ---

data / Nie przewiduje się

godz. ---

Plac konkursowy
Piasek kwarcowy z włókniną
Rozprężania
Piasek kwarcowy z włókniną
Udostępnienie rozprężali 2017-05-25
dotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe
Caro
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę.

66 x 60
56 x 38
godz. 15.00

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
organizacyjna za boks od konia
organizacyjna bez boksu od konia
RUNDY
wpisz nazwę
wpisz nazwę
wpisz nazwę
wpisz nazwę
wpisz nazwę
program badań antydopingowych
podłączenie samochodu do prądu
siano (balik)
słoma (balik)
trociny (kostka/balot)
wpisz inną opłatę lub skasuj ten zapis

Koszt (pln)
385,00
215,00
wpisz kwotę
wpisz kwotę
wpisz kwotę
wpisz kwotę
wpisz kwotę
15,00
100,00
wpisz kwotę
wpisz kwotę
wpisz kwotę
wpisz kwotę lub skasuj ten zapis

5.1

Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

2017-05-12
2017-05-12

5.2

Organizator przyjmie 100 koni.
Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z przesłanym potwierdzeniem dokonania przedpłaty.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przedpłaty należy wysyłać na adres mailowy:
System internetowy WWW.zawody.konne.com; zakładka: zgłoszenia; Wyłącznie w sytuacjach
awaryjnych mailowo na drukach PZJ na adres: h.szrajer@op.pl.
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Uwzględnione zostaną zgłoszenia przesłane wyłącznie na drukach PZJ kompletnie wypełnione (dane
konia i numer identyfikacyjny z licencji oraz dane zawodnika i numer z licencji, dane do kontaktu –
numer telefonu, adres e-mail).
5.3

Przedpłatę w wysokości 200,00 pln należy wpłacić najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych
tj. do 2017-05-12.
Dane do przelewu:
Kielecki Klub Jeździecki
ul. Kusocińskiego 61a; 25-045 Kielce
BGŻ BNP Paribas SA 90 2030 0045 1110 0000 0267 9080

5.4

Prosimy o podania nazwy konia/kuca
Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 2017-05-16 opłaty nie podlegają
zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%.

5.5

W ostatni dzień zawodów każdy koń ma prawo startu tylko jeden raz.

5.6

Zapisy do konkursów: pod trybuną sędziowską

5.7

Dodatkowe uwagi Organizatora:
wpisz uwagi

6. PROGRAM I NAGRODY
Pula nagród: rzeczowych 7.000 PLN
Dzień I: Piątek Data: 26.05.2017 Godzina rozpoczęcia ok. 9.00
Konkurs zabawowy nr 1Z dokładności
Konkurs nr 1 50 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 2 60 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 3 70 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 4 80 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 5 90 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 6 100 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 7 110 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 8 120 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 9 L DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 10 P DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 11 N DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 12 C DK na styl jeźdźca
Dzień II: Sobota Data: 27.05.2017 Godzina rozpoczęcia 9.00
Konkurs zabawowy nr 2Z dokładności
Konkurs nr 13 50 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 14 60 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 15 70 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 16 80 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 17 90 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 18 100 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 19 110 cm dokładności z natychmiastową rozgrywką art.238.1.2; 245.3
Konkurs nr 20 120 cm dokładności z natychmiastową rozgrywką art.238.1.2; 245.3
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Konkurs nr 21 130 cm dokładności z natychmiastową rozgrywką art.238.1.2; 245.3
Konkurs nr 22 DK L dokładności z natychmiastową rozgrywką art. 238.1.2; 245.3
Konkurs nr 23 DK P dokładności z natychmiastową rozgrywką art. 238.1.2; 245.3
Konkurs nr 24 DK N dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 25 DK C dwufazowy art. 274.5.3
Dzień III: Niedziela Data: 28.05.2017 Godzina rozpoczęcia 8.00
Konkursy pocieszenia
Konkurs nr 26 - 50/60/70 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 27 - L DK dokładności art.238.1.1
Konkurs zabawowy 3Z dokładności
Finały
Konkurs nr 28 – Finał gr. A-1 65 cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2
Konkurs nr 29 – Finał gr. B 85cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2
Konkurs nr 30 – Finał gr. A-2 85cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2
Konkurs nr 31 – Finał gr. C 95 cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2
Konkurs nr 32 - Finał grupy D bis 105 cm zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
Konkurs nr 33 – Finał Dzieci II 110 cm zwykły z rozgrywką art.:238.2.2
Konkurs nr 34 – Grand Prix D/E 120cm dwunawrotowy art.261.5.3, 273.2.1; 3.3.2
Konkurs nr 35 - Grand Prix Dzieci I 125 cm zwykły z rozgrywką art.238.2.2,
Konkurs nr 36- Finał Rundy Juniorskiej i Młodzieżowej 130cm/135 cm zwykły z rozgrywką art.238. 2.2
Duże konie w ramach konkursów pocieszenia mogą wystartować w konkursach regionalnych. (W tym
wypadku pary są zwolnione z opłaty organizacyjnej w ZR ; jeżeli startują w konkursach kl. P, N, C – gdzie
przewidziane są nagrody pieniężne pokrywają tylko opłatę startową )

*poniższe kwoty zostaną podzielone pomiędzy zawodników zajmujących kolejne miejsca

od IX i dalsze

(do 25% liczby wszystkich startujących w danym konkursie) w wysokości nie mniejszej niż 1% puli nagród
w konkursie).

Nagrody rzeczowe: wartość nagród rzeczowych ok 7.000,00 zł
Flots: dla 25% startujących par w konkursie
Puchary: Dla 3 najlepszych par w każdym konkursie finałowym
Statuetki: Dla najlepszych par w konkursach 15-25
Dodatkowe uwagi Organizatora:
wpisz uwagi

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
Wg regulaminu rozgrywania zawodów DiM

8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE

•
•
•
•

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego 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.
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9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Stangret ul. Artylerzystów 2 (była Kusocińskiego51) Tel. 41 349 25 48; email: info@stangretkielce.pl
Dworek Binkowski ul. Szczepaniaka 40. Tel. 41 340 35 55
10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
wpisz dodatkowe informacje w formie numerycznej
10.1
10.2
10.3
10.4

11. SPONSORZY I PARTNERZY
PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Klub Jeździecki Kielce sp. z o.o.

12. 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.
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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 jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy
z koniem.
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