PROPOZYCJE
Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
rozgrywane przy okazji
Zawodów Ogólnopolskich ZO/CSN 1*
II memoriału Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
II edycja konkursu z klasyfikacją drużynową
Z pulą nagród 2100 + nagrody rzeczowe o wartości 5000zł

22-24 kwietnia 2016r.
1.Organizator/
miejsce zawodów:
2.Komitet Organizacyjny:
3.Termin zgłoszeń:

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim
dyrektor Włodzimierz Uchwat 604 096 641
do 14.04.2016r. (czwartek) – zgłoszenia wyłącznie na piśmie
(fax, poczta, poczta elektroniczna, itp.). Na zgłoszeniu należy podać
adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.
Tel: 17 27 634 66, 17 25 00 835.
e-mail: uchwat@uchwat.pl lub poprzez portal
www.zawodykonne.com
Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów.

4. Warunki techniczne:

plac konkursowy: podłoże PIASKOWE TYPU „All weather” niezależne
od pogody w pełni przepuszczalne wodę, wymiary: 47m x 80m
rozprężania: podłoże PIASKOWE TYPU „All weather” niezależne od
pogody w pełni przepuszczalne wodę, wymiary: 40 m x 40m.

5.Uczestnicy:

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. W
konkursach „towarzyskich” wymagany jest paszport z aktualnymi
szczepieniami, oraz ważne badania sportowe zawodników,
ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda rodziców.

6.Komisja sędziowska:

Sędzia Główny
Sędzia WZJ
Komisarz
Sędziowie
Lekarz Zawodów
Gospodarz Toru

7.Oferta:

Przeszkody firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat

- Agnieszka KLOC
- Ewa BRODECKA
- Łucja SMIETANA
- Magdalena KRYCZKA
- Waldemar KALINOWSKI
- Łukasz SZUSTOROWSKI

ZAWODNIKÓW, LUZAKÓW, TRENERÓW, WŁAŚCICIELI
KONI ZAPRASZAMY NA:
W PIĄTEK:
BEZPŁATNY WYJAZD DO PARKU WODNEGO
DO STRZYŻOWA (basen wynajęty przez organizatora tylko dla
uczestników zawodów)(WWW.CSTR.PL) OD GODZINY 20.00 DO
22.00
(PROSIMY
JEDYNIE
O
ZABRANIE
STROJÓW
KĄPIĘLOWYCH )
 W SOBOTĘ:
KOLACJĘ INTEGRACYJNĄ Z MUZYKĄ OD GODZINY
20.00 W DWORZE MARIA ANTONINA
W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW CZYNNA LOŻA VIP


ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW:
DWÓR MARIA ANTONINA
www.dwormariaantonina.pl TEL: 604198141, 17 25 00 835
Ceny po rabacie dla uczestników zawodów. W cenę wliczone jest śniadanie:
Pokój 1 os 170 zł
Pokój 2 os 220 zł
Pokój 3 os 270 zł
Pokój 4 os 320 zł
Wyżywienie:

BAR w altanie na terenie zawodów, RESTAURACJA W DWORZE MARIA ANTONINA

8.Opłaty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koszt zawodów wynosi 400zł/koń/zawody z BOKSEM
a) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów

b) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 14.04.2016r jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
c) 100 zł –podłączenie koniowozu do prądu.
d) Ilość boksów ograniczona (100 szt.)
e) siano 10zł, słoma 10zł.
Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo
Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator.
Zgodnie z regulaminem B 2015, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do
wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
Nagrody: Pula nagród wynosi 7100 zł w tym nagrody rzeczowe+ FLOTS + PUCHARY
Program zawodów:

Piątek 22.04.2016r.
9.00

10.30
12.00

Konkurs nr T1 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
pula nagród: puchar za I miejsce, nagrody rzeczowe Dworu Maria Antonina (za I-V miejsca bony o łącznej wartości
100zł do wykorzystania w restauracji)+ FLOTS za bezbłędne przejazdy
Konkurs nr R1 klasy P– 110 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
pula nagród: 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł)
Konkurs nr R2 klasy N– 120 cm zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
pula nagród: 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł)

12.30 – 14.00 Konkursy ogólnopolskie

14.30

Konkurs nr T2 klasy L1 „towarzyski”, 105 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2
GRAND PRIX AMATORÓW
o puchar i nagrody Dworu Maria Antonina
klasy L1 „towarzyski”, 105 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2
Pula nagród: Derka dla zwycięskiego konia, puchary i dyplomy za miejsca
I-III,
NAGRODY RZECZOWE o wartości 800zł w postaci bonów do wykorzystania
w Dworze Maria Antonina.

Konkurs Grand Prix Amatorów rozgrywany wg art. 238.2.2





Konkurs „towarzyski”
Każdy zawodnik może startować na 2 koniach
Prawo startu mają zawodnicy, którzy deklarują amatorstwo oraz nie posiadają II klasy sportowej.
Dekoracja trzech najlepszych par odbywa się na podium.

15- 18 Konkursy ogólnopolskie
Sobota 23.04.2016r.
9.00 – 10.30 Konkursy ogólnopolskie
11.00 Konkursy T3,R3,R4,R5 – otwarte tylko dla zawodników startujących w klasyfikacji zespołowej!
Konkurs nr T3 klasy L „towarzyski” dwunawrotowy art.273.3.3.2
Konkurs nr R3 klasy P dwunawrotowy art.273.3.3.2
Konkurs nr R4 klasy N dwunawrotowy art.273.3.3.2
Konkurs nr R5 klasy C dwunawrotowy art.273.3.3.2
Na podstawie wyników drużyn startujących w konkursach klasy T3, R3, R4, R5 zostanie wyłoniona klasyfikacja
drużynowa„KONKURS ZESPOŁOWY SPECJALNY”
o puchar i nagrody firmy „GALA” producenta przeszkód

Pula nagród: 4000 zł.
I miejsce dla zespołu wyłonionego wg poniższego regulaminu –
kompletna przeszkoda firmy Gala o wartości 2400zł (2 ozdobne
stojaki, 3 drągi, 2 podmurówki, 6 kłódek,
2 chorągiewki), II miejsce (dla zespołu – patrz Reg. Poniżej) 1000 zł, III
miejsce(dla zespołu – patrz Reg. Poniżej) – 600 zł.

Zasady klasyfikacji:
Konkurs dwunawrotowy z klasyfikacją zespołową:
Zasady regulaminu::










W skład drużyny wchodzi 3 lub 4 zawodników dowolnie dobranych.
Szef ekipy każdej z ekip jest odpowiedzialny za wybór nazwy drużyny oraz dokonanie zgłoszeń
Każdy zawodnik z drużyny pokonuje parkur na innej wysokości:
zawodnicy nr 1- L(100cm), zawodnicy nr 2- P(110cm), zawodnicy nr 3- N(120cm), zawodnicy nr 4- C(130cm).
Jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół.
W drugim nawrocie prawo startu uzyskuje 6 zespołów.
Koń startujący w konkursie zespołowym nie może tego samego dnia startować w żadnym innym konkursie
(konkurs dwunawrotowy).
Aby konkurs został rozegrany musi zgłosić się minimum 3 zespoły.
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości drużyn, organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
Warunki konkursu:
1. Zawodnicy w klasie L pokonują 10 przeszkód, dwa podwójne szeregi.
2. Zawodnicy klasy P,N,C pokonują 10 przeszkód, jeden podwójny i jeden potrójny szereg.
3. Gospodarz Toru ma prawo do zmian odległości w szeregu dla poszczególnych grup zawodników
4. Brak rowu z wodą

5.

Tempo 350 m/ min

Klasyfikacja
1.

Klasyfikacja zespołów, które nie wzięły udziału w drugim nawrocie jest ustalana na podstawie sumy punktów
karnych otrzymanych przez trzech najlepszych zawodników zespołu. Zespoły o tej samej liczbie punktów karnych
zajmują miejsca ex aequo.
2. Klasyfikacja zespołów po drugim nawrocie jest ustalana według poniższych reguł:
a) Suma punktów karnych trzech najlepszych zawodników zespołu w pierwszym nawrocie jest dodawana do
sumy punktów karnych trzech najlepszych zawodników zespołu w drugim nawrocie. Wygrywa zespół, który
ma najmniejszą sumę punktów karnych.
b) W przypadku równej liczby punktów zespołów pretendujących do pierwszego miejsca, o zwycięstwie
decyduje krótsza suma czasów trzech najlepszych zawodników zespołu w drugim nawrocie.
c) W przypadku równej ilości punktów i czasów przyznawane są miejsca ex aequo.

14.00-16.30 konkursy ogólnopolskie
ok.17.00 Konkurs nr T4 klasy L „towarzyski”– 100 cm, z jokerem art.269
pula nagród: puchar za I miejsce, nagrody rzeczowe Dworu Maria Antonina (za I-V miejsca bony o łącznej wartości
100zł do wykorzystania w restauracji)+ FLOTS za bezbłędne przejazdy
17.30
Konkurs nr R6 klasy P– 110 cm, z jokerem art.269
pula nagród: 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł)
18.00
Konkurs nr R7 klasy N– 120 cm z jokerem art.269
pula nagród: 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł)

Niedziela 24.04.2016r.
8.30 – 10.00 Konkursy ogólnopolskie
10.30
11.30
12.30

Konkurs nr T5 klasy L „towarzyski”– 100 cm, dwufazowy art.274.5.3
pula nagród: puchar za I miejsce, nagrody rzeczowe Dworu Maria Antonina (za I-V miejsca bony o łącznej wartości
100zł do wykorzystania w restauracji)+ FLOTS za bezbłędne przejazdy
Konkurs nr R8 klasy P– 110 cm, dwufazowy art.274.5.3
pula nagród: 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł)
Konkurs nr R9 klasy N– 120 cm zwykły z rozgrywką art.238.2.2
pula nagród: 1000 zł (I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł, IV- 100 zł)

14.00-16.30 konkursy ogólnopolskie

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze”
oraz Uchwat Team

serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na
zawody do Glinika Zaborowskiego.
więcej na www.uchwatteam.pl

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.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

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

Propozycje zatwierdzone przez PdZJ

