PROPOZYCJE
REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
STAJNIA U CIEPŁEGO 02-03.07.2016
PULA NAGRÓD: 10 340,00 PLN
1. Sprawy organizacyjne
1.1. Organizator:

Stowarzyszenie Konecki Klub Jeździecki Fullmet

1.2. Miejsce:

Piła 78a, 26-200 Końskie

1.3. Termin:

02-03.07.2016 (sobota, niedziela)

1.4. Strona internetowa:

http://www.stajniaucieplego.pl

Strona Facebook:

https://www.facebook.com/StajniaUCieplego?ref=ts&fref=ts

Obsługa zgłoszeń:

www.hipposerwis.com

1.5. Uczestnicy: zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ lub WZJ.
1.6. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Uczestników obowiązuje
posiadanie dokumentacji (koni i zawodników) wg regulaminów i przepisów PZJ, aktualne badania
lekarskie oraz paszporty koni z aktualnymi szczepieniami.
1.7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
1.8. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
2. Zgłoszenia:
2.1. I termin zgłoszeń: 22.06. 2016 (środa) – tańsze wpisowe
II termin zgłoszeń: 29.06. 2016 (środa) – droższe wpisowe
2.2. Zgłoszenia za pośrednictwem formularza
www.hipposerwis.com zakładka zgłoszenia.

zgłoszeniowego

na

stronie

internetowej

2.3 REZERWACJA BOKSU TYLKO PO PRZEDPŁACIE NA KONTO ORGANIZATORA !!!
Dane do przelewu:
Konecki Klub Jezdziecki Fullmet
nr konta: 7220 3000 4511 1000 0004 0828 00
w tytule przelewu proszę wskazać imię i nazwisko zawodnika
2.4. Pytania dotyczące zgłoszeń i ewentualne korekty pod numerem telefonu: 508-283-867
(Hipposerwis – Agnieszka Kaproń)
3. Warunki techniczne:
3.1. Parkur – podłoże kwarcowe (70 x 30).
3.2. Rozprężalnia - podłoże kwarcowe (40m x 20m).
4. Osoby oficjalne:
4.1. Sędzia główny:

Anna Poborska

4.2. Sędzia WZJ:

Łukasz Kruk

4.3. Sędzia:

Agnieszka Kaproń

4.4. Komisarz:

Dagmara Szrajer

4.5. Gospodarz toru:

Tomasz Próchniak

4.7. Elektroniczny pomiar czasu, telebim, dokumentacja, Gospodarz Toru:

5. Program zawodów:
Sobota - rozpoczęcie o godz. 10:00
Konkurs T1

LL - 60 cm

dokładności bez rozgr.(art.238.1.1.) - towarzyski, obydwa przejazdy zaliczane

Konkurs T2

LL - 70-80 cm

zwykły(238.2.1) – towarzyski

Konkurs T3

LL - 90 cm

zwykły (238.2.1)-towarzyski

Konkurs 1

L- 100 cm

zwykły (238.2.1)

Konkurs 2

P - 110 cm

o wzrastającym stopniu trudności z jockerem (269.5) Just Riding

Konkurs 3

N- 120 cm

dwufazowy (art.274.5.3) Fullmet

Konkurs 4

C - 130 cm

dwufazowy (art.274.5.3)

Niedziela - rozpoczęcie o godz. 09:00
Konkurs T4

LL – 60 cm

dokładności bez rozgr.(art.238.1.1.) - towarzyski, obydwa przejazdy zaliczane

Konkurs T5

LL – 70-80 cm dwufazowy (274.5.3) -towarzyski

Konkurs T6

LL - 90 cm

dwufazowy (274.5.3) -towarzyski

Konkurs 5

L - 100 cm

dwufazowy (274.5.3)

Konkurs 6

P – 110 cm

dwufazowy (274.5.3) Just Riding

Konkurs 7

N – 120 cm

zwykły (art.238.2.1) Fullmet

Konkurs 8

C – 130 cm

zwykły z rozgr. (art.238.2.2)

Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów, oraz listy startowe zostaną opublikowane wieczorem
30.06.2016 (czwartek) na www.hipposerwis.com i www.ZawodyKonne.com
6. Opłaty:

Wpisowe na dwa dni od konia
Wpisowe na jeden dzień od konia
Boksy w stajniach murowanych
(ograniczona liczba: 10 boksów) na dwa dni
Boksy namiotowe na dwa dni

ZGŁOSZENIE
DO 22.06
130 zł
90 zł

ZGŁOSZENIE
OD 23.06 DO 29.06
160 zł
100 zł

220 zł

250 zł

150 zł

180 zł

OPŁATY STARTOWE
KLASA LL
0 zł

KLASA L
0 zł

KLASA P
10 zł

KLASA N
15 zł

KLASA C
20 zł

Rezerwacja boksów poprzez formularz zgłoszeniowy na www.hipposerwis.com – proszę zaznaczyć
jakie boksy są zamawiane (w stajni murowanej czy namiotowej). Liczba boksów w stajni murowanej
ograniczona (10 sztuk).
REZERWACJA BOKSU TYLKO PO PRZEDPŁACIE NA KONTO ORGANIZATORA!!!
Dane do przelewu:
Konecki Klub Jezdziecki Fullmet
nr konta: 7220 3000 4511 1000 0004 0828 00
w tytule przelewu proszę wskazać imię i nazwisko zawodnika
Zgłoszenie w terminie i nie wycofanie go do 23.06.2016 jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania
do zapłaty
7. Nagrody:
7.1. „mini”LL, LL, L,P,N - flots, puchary, nagrody rzeczowe; konkurs C - nagrody finansowe i
rzeczowe.
7.2. Całkowita pula nagród zawodów wynosi 10 340 ZŁ:
1 300zł – nagrody finansowe 9 040 zł– nagrody rzeczowe
7.3. Tabela nagród finansowych i rzeczowych :

Pula nagród:
konkurs

T1, T2, T4,T5
T3,T6
1,5
4,8
2,6 Just RIDING

3,7 Fullmet

I -mjesce

II -mjesce

Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1200 zł
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 zł
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 960 zł
300 zł
200 zł
Plus nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2080 zł
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1500 zł
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2500 zł

III -mjesce

150 zł

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagradzania maksymalnie 25% par startujących w danym
konkursie (PRZEP. OGÓLNE PZJ, ROZDZIAŁ VI) oraz wypłacania nagród za poszczególne miejsca tylko w
przypadku startu w konkursie minimalnej liczby zawodników wynikającej z tego stosunku (miejsce 1:
do 4 zawodników, miejsce 2: do 8 zawodników, miejsce 3: powyżej 8 zawodników etc.).
8. Inne:
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń.
8.3. Ponieważ chcemy doskonalić nasze zawody, chętnie poznamy Waszą opinię na ich temat.
Wszelkie
pytania, uwagi, skargi, zastrzeżenia, pomysły, itp. prosimy przesyłać e-mailem na adres:
monika-dunajska@wp.pl

w.cieplinski@fulmet.pl

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. Wszelkie
zmiany zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 30.06.2016 na stronie internetowej.
9. Sponsorzy: Urząd Miasta i Gminy Końskie, Fullmet Ciepliński Wojciech , Just Riding, Agencja
Ochrony Omega, Collage Medyczny, Fansuld, AgroStar, Centrum Pokryć Dachowych Fornalczyk,
Janlex, Mino-soma, PHU Darbet- Dariusz Czyż, Ceresit, Passion, Generum

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

