LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI "ZABAJKA"
Zabajka 358
36 - 060 Głogów Młp.
woj. Podkarpackie
tel./fax (0-17) 851-77-11

Konto: Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
85 9159 0000 2001 0009 9583 0001
NIP 813 - 11 - 00 - 203

PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
I ELIMINACJI „WINTER ZABAJKA CUP 2017/2018”

1. Termin zawodów:

11-12 listopada 2017 r.

2. Miejsce zawodów:

hala LKJ "Zabajka"

3.Zgłoszenia:

ostateczne do 8 listopada 2017 r.

Zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax, poczta, poczta elektroniczna, itp.) do 8 listopada
2017r. z dołączonym dowodem wpłaty za boksy. Opłaty za boksy nie podlegają zwrotowi
w przypadku rezygnacji ze startów w zawodach (niezależnie od przyczyny), zgłoszonej
po 8 listopada. Fax: (0-17) 851-77-11, e-mail: biuro@zabajka.org
4. Program zawodów:
11 listopada (sobota) godz. 10.00
Konkurs nr 0 Konkurs nr 1 Konkurs nr 2 -

40cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (konkurs towarzyski)
„Open 60” do 60cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)
„Open 80” do 80cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)

Konkurs nr 3

„Open 100” do 100cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)

ZAWODY REGIONALNE:
Konkurs nr 4 kl. L (100cm) dokładności bez rozgrywki 238.1.
Konkurs nr 5 kl. P (110cm) zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 6 kl. N (120cm) zwykły art.238.2.1
12 listopada (niedziela) godz. 10.30
Konkurs nr 0 Konkurs nr 7 Konkurs nr 8 Konkurs nr 9

40cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (konkurs towarzyski)
„Open 60” do 60cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)
„Open 80” do 80cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)
„Open 100” do 100cm z natychmiastowa rozgrywką art. 238.2.2 (towarzyski)

ZAWODY REGIONALNE:
Konkurs nr 10 kl. L (100cm) dokładności bez rozgrywki 238.1.1
Konkurs nr 11 kl. P (110cm) zwykły art.238.2.1

KONKURSY 1,2,3,7,8,9 zaliczane do I eliminacji
„WINTER ZABAJKA CUP 2017/2018”

Pozostałe konkursy to zawody regionalne.
Sobota godz. 20.00
OGNISKO DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW, TRENERÓW,
LUZAKÓW, SZEFÓW EKIP, WŁAŚCICIELI KONI, SĘDZIÓW
6. OPŁATY
Opłaty za start
- tylko w „WINTER ZABAJKA CUP” opłata od zawodnika 100zł + boks 80zł od konia za całe
zawody
- „WINTER ZABAJKA CUP” + ZAWODY REGIONALNE opłata od zawodnika 130zł + boks 80zł
od konia za całe zawody
- ZAWODY REGIONALNE opłata od zawodnika 130zł + boks 80zł od konia za całe zawody
- start za 1 dzień zawodów („WINTER ZABAJKA CUP” lub „WINTER ZABAJKA CUP” +
ZAWODY REGIONALNE) 110zł od konia (w tym boks)
Boksy przygotowane od 10 listopada 2017 r., godz. 16.00.
Wpłaty można przelać na konto Bank Spółdzielczy Głogów Młp.
85 9159 0000 2001 0009 9583 0001
Opłata organizacyjna musi być uregulowana na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego konkursu.
W przypadku nieuregulowania opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
- cisza nocna w stajni od godz. 22.00 – 6.00
- prosimy o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

7. Zakwaterowanie:
Zawodnicy, szefowie ekip, trenerzy, luzacy – noclegi na własny koszt.
Można dokonać rezerwacji w LKJ „Zabajka”:
-stare domki 2- osobowe: cena 50zł z własnymi śpiworami;
-nowe domki 2-osobowe: cena 70zł
nowy domek 4-osobowy: cena 140zł
-w 6 pokojach gościnnych po
2osobowy – 90zł
3osobowy – 135zł
Wyżywienie:
We własnym zakresie w Gospodzie Wiśta-wio! na terenie zawodów.
8. Warunki techniczne:

zawody odbywać się będą na hali

tor konkursowy, wymiary: 25 x 56 [m]– podłoże piaszczyste z flizeliną
rozprężalnia, wymiary: 12 x 25 [m] – podłoże piaszczyste
9. Klasyfikacja ogólna:
- flots dla 25% startujących w konkursie,
- po każdym konkursie odbędzie się dekoracja zwycięzców.
10. Zebranie techniczne:

nie przewiduje się zebrania technicznego

Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów w dniu 11 listopada
2017 r.(sobota) godz. 8.00.
11. Uczestnictwo:
W „WINTER ZABAJKA CUP”:
Zgodnie z Regulaminem „WINTER ZABAJKA CUP”
12. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Przewodniczący
WZJ/ Styl:
Komisarz:
Gospodarz toru:
Lekarz weterynarii:

Katarzyna Bącal
Sylwia Morawiec-Kogut
Barbara Galuba
Adam Galuba
dr Jacek Sołtyski, Tel.: 500 049 955

13. Informacje ogólne:

Zawody odbywają się wg aktualnych przepisów i regulaminów PZJ
Odpowiedzialność:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.

Organizacja

zawodów:

W

nadzwyczajnych

okolicznościach

nieprzewidzianych

organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zwodów. Ubezpieczenie:

przepisami,

Przypominamy

o obowiązkowym ubezpieczeniu NNW zawodników oraz aktualnych badaniach zawodników.
Wstęp do stajni:
Poza osobami oficjalnymi, prawo wstępu do stajni mają tylko: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy,
luzacy, właściciele koni.
14. Listy startowe:
Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego – 0 zł.
15. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i skarga, ażeby były ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji
w wysokości 200 PLN.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.

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.

II.

Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział
w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych,
zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do
przypadków nadużywania przemocy.

III.

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie szczególnej uwagi na
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, 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 obrażeń odniesionych na
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

PREZES "LKJ
ZABAJKA
Roman Oręziak
Propozycje zatwierdzono przez WZJ
w uzgodnieniu z Agnieszką Kloc Aleksander Cyran

