PROPOZYCJE
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY HALOWE KONNE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY – CSN (ZO *)
10 – 12 PAŹDZIERNIKA 2008r LESZNO
10 PAŹDZIERNIKA (piątek) – godz. 9:00
- Konkurs nr 1 – „N1” zwykły art.238.2.1. (125cm.)
- Konkurs nr 2 – „C” dwufazowy ( MR ) art.274.5.3
- Konkurs nr 3 – „CC” zwykły ( DR ) art.238.2.1
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11 PAŹDZIERNIKA (sobota) – godz. 11:00
- Konkurs nr 4 – „N1” dwufazowy art.274.5.3
- Konkurs nr 5 - „C” zwykły ( MR ) art.238.2.1
- Konkurs nr 6 – „CC” dwufazowy art. art.274.5.3
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12 PAŹDZIERNIKA (niedziela) – godz. 11:00
- Konkurs nr 7 – „C” dwufazowy (pożegnania) art. 27.5.3 (130/130)
T
- Konkurs nr 8 – „C” dokładności z rozgrywką (130) – finał MR art.238.2.2.
O
- Konkurs nr 9 – „CC/CC Grand Prix dwunawrotowy II-gi nawrót jedzie 10 koni, art.273. (2.2) (3.3) (4.3)
Losowanie kolejności startów
W niedzielę 12 października br. każdy koń ma prawo startu 1 raz.
Zapisy do konkursów :
• Czwartek do godz. 19.00 – Holl przy biurze zawodów lub ze zgłoszeń ostatecznych
• Piątek do godz. 19.00 lub 30 min po zakończeniu konkursu – holl przy biurze zawodów przy hali
• Sobota do godz.19.00 lub 30 min po zakończeniu konkursu – holl przy biurze zawodów przy hali
SĄ TO GODZINY OSTATECZNE

W czasie Zawodów Ogólnopolskich odbędą się Zawody Regionalne (konkursy klasy P oraz N) zgodnie z
propozycjami Zawodów Regionalnych. Opłata za boksy na zawody regionalne za 3 dni wynosi 300 zł.
Pierwszeństwo w rezerwacji boksów maja konie startujące na Zawodach Ogólnopolskich a następnie Konie
startujące przez 3 dni w Zawodach Regionalnych.
OBSADA SĘDZIOWSKA:
-

Sędzia Główny:
Sędzia PZJ
Sędziowie:
Komisarz zawodów
Delegat techniczny
Gospodarz Toru
Lekarz Weterynarii
Kierownik Zawodów

Stanisław HELAK
Krzysztof Niecko
Katarzyna Kurkiewicz, Jacek Jezierski, Ryszard Szymoniak
Tadeusz Ludwiczak
Krzysztof Koziarowski
Szymon Tarant
Wacław Ossowski
Witold Adamczak

*A,B(...)- Kolejność na liście startowej od pierwszej litery nazwiska zawodnika.
WARUNKI WETERYNARYJNE
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie:
ul. Święciechowska 150
64-100 Leszno
tel. (0-65) 520-39-63
fax: (0-65) 529-94-09
e-mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Lekarz weterynarii zawodów:
Pan dr Wacław Ossowski
ul. Kanałowa 34
64-100 Leszno
tel. kom. 603 947 415

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
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:
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);

•

żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.
WARUNKI KONKURSU
1. Zgłoszenia wyłącznie na piśmie; wstępne do 20 WRZEŚNIA 2008r, ostateczne do 30 WRZEŚNIA
2008r (ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty za boksy 300zł.)– ZGŁOSZENIA BEZ OPŁATY
TRAKTOWANE SĄ JAKO NIEWAŻNE). Obowiązują druki PZJ (fax, poczta – decyduje data stempla
pocztowego)lub marlena.jozefczak@wp.pl
2. Sprawdzanie dokumentów – czwartek (11.10.2008r) w godz. 14.00-19.00– w holu przy biurze zawodów
3. Parkur ziemny – piasek i trociny, rozprężalnia – piasek i trociny.
4. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ – zawodnicy i konie.
5. Wymagane aktualne badania koni i zawodników – konie bez ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone
na teren zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w
trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
7. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
8. Liczba boksów ograniczona. Organizator gwarantuje boksy murowane dla 160 koni. Pozostałe boksy w
namiotach. O przydziale boksu decyduje kolejność zgłoszeń łącznie w opłatami. Organizator zapewnia
pierwszą ściółkę.
9. Opłaty za udział w zawodach w terminie do 30 września 2008r (potwierdzenie wpłaty faxem lub data
wpływu na rachunek bankowy).
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:
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE - PAŹDZIERNIK
UWAGA!
Brak dokonania wpłaty za boksy w ww. terminie powoduje nie przyjęcie koni lub opłatę
obowiązkową - patrz niżej - podwyższoną o 100% • Opłaty: 300zł za boks oraz opłata startowa 1% od puli nagród w konkursie.
• Zakwaterowanie koni od czwartku, od godziny 12.00. Za dodatkową opłatą można przyjechać
wcześniej lub zostać dłużej – 40 zł za dzień.
• Opłata startowa w zawodach regionalnych w konkursach: P-45zł., N-45zł. (bez wpisowego)
• Badania antydopingowe – 10 zł od konia w zawodach ogólnopolskich
• Przyłączenie koniowozu do prądu – 150zł za okres zawodów. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że
będziecie Państwo korzystać z przyłącza prądu.(Podział strefy parkowania z prądem i bez prądu). Nie
zgłoszenie przyłącza prądu powoduje zwiększenie opłaty o 50%.
10. Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł
Listy do konkursów – gotowe na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu
11. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 40 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)
ZAKAZ PRZYWOŻENIA PSÓW
12. Zakwaterowanie we własnym zakresie. Podajemy numery telefonów hoteli:
• PAŁAC PRZYBYSZEWO***
tel/fax 0/65 526 99 50/51 (pok. 1os. 140zł, 2os. 200zł)
• HOTEL „ACH TO TU”***
tel/fax 0/65 526 99 40/41 (pok. 1os. 140zł, 2os. 200zł, 3os. 240zł)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na ares:
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno
Fax 0/65 526 99 30, 526 32 20, tel. 526 31 77 lub e-mail: marlena.jozefczak@wp.pl

UWAGA!
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA DRUKACH PZJ. NA ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ
SWÓJ NUMER KONTAKTOWY LUB e-mail.

PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH
33.000 PLN + ok.5.000PLN dla juniorów **
KONKURS

PULA

NR

NAGRÓD W

I

II

III

IV

V

MIEJSCE MIEJSCE MIEJSCE MIEJSCE MIEJSCE POZOSTALI

KONKURSIE

25%

1

1.500

500

350

250

150

100

150

2

2.000

700

500

300

200

100

200

3

4.000

1.200

900

700

500

200

500

4

1.500

500

350

250

150

100

150

5

2.000

700

500

300

200

100

200

6

4.000

1.200

900

700

500

200

500

7

2.000

700

500

300

200

100

200

8

4.000

1.200

900

700

500

200

500

9

12.000

3.500

2.500

2.000

1.500

1.000

1.500

** Każdy junior, który ukończy pierwszy nawrót w konkursie Grand Prix (z rezultatem do 4 punktów karnych)
otrzyma niezależnie od pozostałych nagród, nagrodę dodatkową w wysokości 1.000zł.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
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 i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. 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.
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.
*********************************************************************************************************

Propozycje zatwierdzone przez PZJ .w dniu 06.08.2008
Stanisław Helak
Wiceprezes ds. sportowych

