Stangret Style 2017
PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody

STANGRET-Kielce 01-02.04.2017r
01-02.04.2017 ZR-B, ZR-T w skokach
1. Organizator: KLUB SPORTOWY STANGRET
Kielce ul.Artylerzystów2 (była Kusocińskiego 51 )
Komitet Organizacyjny –Krzysztof Pomiankowski +48 668181 080
2. Termin 01-02.04.2017r.
3. Termin zgłoszeń 21,03,2017 wtorek) - Tańsza opłata
Termin zgłoszeń ostatecznych : do 30.03.2017 zgłoszenia wyłącznie przez system internetowy www.zawodykonne.com w zakładce zgłoszenia.
Tylko w awaryjnym przypadku mailowo lub telefonicznie
Fax/Tel: 413492548, kom. 668181 080
e-mail: klub@stangret-kielce.pl ,
Kielce ul. ARTYLERZYSTÓW 2 (była Kusocińskiego51)
.
4. Miejsce zawodów: KS Stangret , plac -piasek kwarcowy z flizeliną 44m X 70m,
rozprężalnia plac -piasek kwarcowy 23m x 38m
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ. (nie dotyczy startujących w konkurach towarzyskich.)
Paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich –zgoda
rodziców.
Liczba przyjęcia koni ograniczona max 90 pierwszeństwo mają konie biorące udział w Pucharze Stangret
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszeń.
6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny – Anna Poborska
Sędzia WzJ -Dagmara Szrajer
Sędzia Agnieszka Kaproń
Gospodarz Toru –Adam Galuba

7. Oferta:
A) RIDERS Party w sobotę 01.04,2017 godzina 20.00(szczegóły w dniu imprezy)
b) ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW: Hotel STANGRET TEL: 668 181 080
Ceny po rabacie dla uczestników zawodów. W cenę wliczone jest śniadanie:
Pokój 1 os 170 zł
Pokój 2 os 200zł
Pokój 3 os 270zł
Pokój 8os 500zł
Doba hotelowa od 14.00 do 12.00
8. Opłaty:

Zgłoszenia w terminie do 21,03,2017
a)
b)
c)
d)

Zgłoszenia po terminie 21,03,2017

280 zł/ koń/zawody z boksem (3 lub 2 dni startów) 350 zł/ koń/zawody z boksem (3lub 2 dni startów)
150 zł/koń/zawody bez boksu (3 lub 2 dni startów) 1200 zł/koń/zawody bez boksu (3lub 2 dni startów)
220 zł/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów) 260 zł/ koń/ zawody z boksem (1 dzień startów)
110 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów) 150 zł/ koń/ zawody bez boksu (1 dzień startów)
BOKSY BEDA GOTOWE OD PIĄTKU 031.03.2016
WPISOWE DO KONKURSÓW
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g) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów
h) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 28.03.2016 jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
i) 1zł podłączenie koniowozu do prądu
j) Ilość boksów ograniczona
k) SIANO -10zł/KOSTKA, SŁOMA – 8 zł/KOSTKA
9. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
10. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.:200 PLN
11. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego: 0 PLN
12. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu

14. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo
15. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
16. Program :
Sobota 01.04.2017r. godz. 9.00
Konkurs nr T1 klasy LL „towarzyski” 60 cm,zwykły, art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane)
Konkurs nr T2 klasy LL „towarzyski” 80 -90 cm, zwykły art.238.2.1(obydwa przejazdy zaliczane)
Konkurs nr 1klasy L –100 cm dwufazowy 274.5.3
Konkurs nr 2klasy P - dwufazowy 274.5.3
Konkurs nr 3klasy N zwykły 238.2.1
Konkurs nr 4klasy C zwykły 238.2.

Niedziela 02.04.2017r. godz. 9.00
Konkurs nr T3 klasy LL „towarzyski” 70-80cm zwykły, art. 238.2.1 (obydwa przejazdy zaliczane)
Konkurs nr. T4 klasy 80-90cm dokładności z natychmiastową rozgrywką 238.1.2
Konkurs nr 5 klasy L –100 cm, zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 6 klasy P zwykły 238.2.1
Konkurs nr 7 Stangret Style konkurs specjalny niespodzianka
Konkurs nr 8 klasy N dokładności z rozgrywką,
Konkurs nr 9 klasy C dwufazowy 274.5.3
Istnieje możliwość organizacji egzaminu licencyjnego- Osoby chętne udziału w konkursie proszeni o zgłoszenie się do organizatora

GODZINY ROPOCZĘCIA KONKURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. SZCZEGÓŁOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA KONKURSÓW,
LISTY STARTOWE, WYNIKI DO WGLĄDU NA www.stangret-kielce.pl
17.Pula nagród finansowych (dotyczy w przypadku startu minimum 8 koni w danym konkursie)
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150
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100zł
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style
konkurs nr9
konkurs nr10

500zł
300zł
400zł

200zł + nagroda
150zł
200zł

nagroda
100zł
100zł

-

50zł
50zł

25zł
25zł

w konkursach pozostałych organizator zapewnia flo i nagrody rzeczowe dla zwycięskich koni.
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 koni
a 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.

