ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU

PROPOZYCJE ZAWODÓW
JKS PRZYBYSZEWO – LESZNO 22-23.09.2018
1. Organizator:

JKS PRZYBYSZEWO
oraz WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
strona Web:
www.jksprzybyszewo.com
www.wzjpoznan.pl
2. Termin i miejsce:

Sobota 22.09.2018; Niedziela 23.09.2018
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
tel.: +48 (0-65) 526-32-00
+48 (0-65) 528-79-41 (czynny tylko w czasie zawodów)
e-mail: admin@jksprzybyszewo.com

3. Zgłoszenia:
do dnia

18.09.2018 przez stronę www.equita.pl

WSTĘPNE LISTY STARTOWE BĘDĄ ZAMIESZCZONE 18.09.2018.
Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszeń:
Karolina Szołtysek tel: 506 134 185 pomoc@equita.pl

4. Komisja sędziowska/ Osoby oficjalne
Przewodniczący: Izabela Bek-Kaczkowska
Sędzia WZJ: Liliana Jachimowicz
Członkowie: Monika Warych, Jerzy Łukomski
Komisarz: członkowie KS rotacyjnie
Speaker: Artur Siwiński
5. Warunki ogólne:
a. Regulamin A wydanie 2018 obowiązujący od 1.06.2018
b. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia obowiązujące od 1.06.2018
c. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015.
d. Przepisy Weterynaryjne PZJ obowiązujące od 2016.
e. Przepisy O Sędziach 2013
f. Wymagane dokumenty: paszport konia z ważnym szczepieniem

przeciwko grypie, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start osoby
niepełnoletniej, aktualne badania (zgoda lekarza)
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6. Opłaty:







2 dni - 4 starty- z boksem : 400,00 zł
2 dni - 3 starty – z boksem: 340,00 zł
2 dni - 2 starty – z boksem : 310,00 zł
1 dzień – 2 starty – z boksem: 200,00 zł
1 dzień – 2 starty – bez boksu : 150,00 zł
1 dzień – 1 start – bez boksu : 75,00 zł

(przedpłata: 200 zł )
(przedpłata:200 zł )
(przedpłata: 200 zł )
(przedpłata: 200 zł)
(bez obowiązkowej przedpłaty )
(bez obowiązkowej przedpłaty )

* Boksy przyznawane są w pierwszej kolejności dla koni zgłoszonych na 2 dni
zawodów. W przypadku braku boksów organizator ma prawo odmówić wynajęcie
boksu dla koni zgłoszonych na 1 dzień zawodów.
Przyłącze do prądu – 180 zł za całe zawody lub 60 zł za każdy dzień
Siano (kostka) – 14 zł
Słoma (kostka) – 12 zł
Trociny (balot) – 60 zł
Pierwsza ściółka: słoma / W przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie
dopłata 120 zł za 2 baloty
KONTO:

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo
przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie
ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno
BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389
z dopiskiem: Mistrzostwa Wielkopolski w Ujeżdżeniu (z datą zawodów i
nazwą konia)

7. Sprawy organizacyjne
o

o
o
o

o

o
o
o

W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach
(jeździec, trener, luzak, właściciel konia) oraz konie mające wykupione
boksy.
Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list
startowych) za zgodą sędziego głównego: 30 zł (nie dotyczy skreśleń).
Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne
szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i
uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od
innych zdarzeń losowych.
NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!!
WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I
ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ
ZAKAZ PALENIA NA HALI, ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!!
PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA
KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW.
Na terenie zawodów obecna będzie obsługa medyczna z karetką
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8. Program zawodów:

Harmonogram konkursów
LESZNO 22-23.09.2018

PW - Puchar Wielkopolski

MW - Mistrzostwa Wielkopolski
KONKURSY

SOBOTA

uwagi

R1

L-2

kategorie
mistrzowskie

20 X 40

R2

L-2 R-K

20 X 40 FINAŁ PW, 1 PF MW

młodzicy

R3

P-4

20 X 40 FINAŁ PW, 1 PF MW

juniorzy na kucach

R4

P-1

20 X 60

R5

D-3

20 X 60 FINAŁ PW, 1 PF MW

juniorzy na DK

R6

N-6

20 X 60 FINAŁ PW, 1 PF MW

OPEN

R7

C-3

20 X 60 FINAŁ PW, 1 PF MW

seniorzy

R8

CC-1

T1

L-1

20 X 60
20 X 60

towarzyski

Wszystkie konkursy są otwarte!
KONKURSY

NIEDZIELA

Początek

Koniec

R9

L-6 R-K

20 X 40 FINAŁ MW

R10

P-4

20 X 40

R11

P-6

20 X 40 FINAŁ MW

R12

P-2

20 X 60

R13

D-4

20 X 60 FINAŁ MW

juniorzy na DK

20 X 60 FINAŁ MW

OPEN

20 X 60 FINAŁ MW

seniorzy

R14

N-7 DK

R15

C-4

R16

FREESTYLE
FREESTYLE

CC-2

T2

L-2

młodzicy

juniorzy na kucach

20 X 60
20 X 60 towarzyski

WAŻNE INFORMACJE DOT. KONKURSÓW:


Konkursy towarzyskie są otwarte



Dozwolone są dwa starty – do klasyfikacji końcowej liczy się lepszy przejazd



Konkursy nie są dzielone na serie dla kuców i dużych koni



Konkursy regionalne i ich warunki ujęte są w osobnych propozycjach

9. Nagrody:
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Flot's dla min.25% startujących w konkursie. W konkursach otwartych Organizator
zapewnia puchary za 3 pierwsze miejsca zgodnie z osiągniętym wynikiem
procentowym w klasyfikacji łącznej .
10. Sprawy weterynaryjne:
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni:
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: - pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od
drugiego szczepienia podstawowego - szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające
stanowią szczepienia bazowe - kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach
musza być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia,
dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu - konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i
prawidłowymi szczepieniami przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego),
w momencie rozpoczęcia startów w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy,
dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni - konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą
przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia
startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni - każde
szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania
szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie
min. szczepienie podstawowe - każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

11. Warunki techniczne:
Zawody rozgrywane w hali. Podłoże ziemne – piasek kwarcowy z włókniną JSGrandi, rozprężalnia – piasek kwarcowy z włókniną WZS-Grandi.
12. Noclegi: CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:
Hotel „Ach To Tu” (2,5 km) - tel/fax 65 526 99 40/41, tel. kom. 606-302-525, e-mail:
hotel@achtotu.com.pl NIŻSZE CENY DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:
• pokój 1 osobowy - 105 zł
• pokój 2 osobowy - 140 zł
• pokój 3 osobowy – 180 zł
• śniadanie (szwedzki stół) - 15 zł
Hotel Sandro Silver (100 m) - tel. 65 526 99 15/28, e-mail: hotel@sandrosilver.pl
• pokój 1 osobowy - 280 zł (ze śniadaniem)
• pokój 2 osobowy - 360 zł (ze śniadaniem)
• apartament – 450-500 zł dla dwóch osób (ze śniadaniem)
„Spichlerz Antoniny” (50 m) – tel. 65 526 99 15/28, tel. kom. 694-529-558
e-mail: hotel@sandrosilver.pl
• pokój 1 osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)
• pokój 2 osobowy – 260 zł (ze śniadaniem)
• pokój 3 osobowy – 360 zł (ze śniadaniem)
• apartament 4 osobowy – 460 zł (ze śniadaniem)
W trakcie trwania zawodów Spichlerz Antoniny w godzinach 12.00-15.00 będzie
wydawany obiad w formie szwedzkiego bufetu. Cena jednego obiadu 40 zł.
13. Kodeks postępowania z koniem:
a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki
respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również
przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze
uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom
komercyjnym.
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b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane
na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych,
kucia, obrządzania i transportu.
c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do
pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz
interwencji w razie złego traktowania konia.
d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na:
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki
pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom
w drodze powrotnej z zawodów.
e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w
zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy
to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości
oraz w razie konieczności – eutanazji.
PZJ zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na
wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

13. Propozycje zatwierdzone
przez Wielkopolski Związek
Jeździecki w dniu 21.08.2018
– Ryszard Szymoniak
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