Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pszczelej Woli
Szkolny Klub Jeździecki APIS Pszczela Wola

PROPOZYCJE
Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach Przez Przeszkody
Mistrzostwa Szkół Średnich Województwa Lubelskiego
II Kwalifikacja Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny 2014
Pszczela Wola, dnia 7-8 czerwca 2014 r.
Równolegle na terenie szkoły odbywać się będą:
Międzynarodowe Zawody Młodych Pszczelarzy
I Targi Pszczelarzy i Rzemiosła Pszczelarskiego
1. Organizator:

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
Szkolny Klub Jeździecki APIS Pszczela Wola

2. Miejsce zawodów: ZSR CKP Pszczela Wola, plac piaszczysto- trawiasty.
3. Termin zawodów: dnia 7-8.06.2014 r.
4. Termin zgłoszeń: do dnia 4.06.2014 r. /środa/ do 24.00.
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Lubelskiego
Związku Jeździeckiego (www.lzj-konie.pl)
W razie potrzeby kontakt do Przemysława Jankowskiego sporządzającego listy startowe ecacho@interia.pl
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Program zawodów

Sobota- tylko konkursy towarzyskie- początek o godz. 10:00
Konkurs nr 1 kl. „LL” (65 cm)– z trafieniem w normę czasu (reg. Skoki, dodatek S1)
Konkurs nr 2 kl. „LL” (75 cm)– dokładności- (Art. 238.1.1) - otwarty
Konkurs nr 3 kl. „LL” (75 cm)– dokładności- (Art. 238.1.1) Półfinał Mistrzostw Szkół Średnich Województwa Lubelskiego- Gimnazja
Konkurs nr 4 kl. „LL” (85 cm)– zwykły (Art. 238.2.1)
Finał Mistrzostw Szkół Średnich Województwa Lubelskiego- Gimnazja
Konkurs nr 5 kl. „LL” (85 cm)– dokładności-(Art. 238.1.1) otwarty
Konkurs nr 6 kl. „LL” (85 cm)– dokładności (Art. 238.1.1)
Półfinał Mistrzostw Szkół Średnich Województwa Lubelskiego- Szkoły ponadgimnazjalne
Konkurs nr 7 kl. „LL” (95 cm)– zwykły (Art. 238.2.1)
Finał Mistrzostw Szkół Średnich Województwa Lubelskiego- Szkoły ponadgimnazjalne
Konkurs nr 8 kl. „LL” (95 cm)– zwykły-(Art. 238.2.1) otwarty
Konkurs nr 9 kl. „L1” (105 cm)- dwufazowy- (Art. 274.5.3)

W konkursach mistrzowskich można startować na jednym koniu, w finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do liczby
punktów karnych z półfinału, o miejscach w końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów karnych z obu konkursów, a w
drugiej kolejności czas konkursu finałowego.
W sobotę w czasie do 30 minut po zakończeniu ostatniego konkursu można odbyć trening na przeszkodach stałych
przewidzianych do konkursu Derby.
Niedziela- początek o godz. 9:00
Konkurs nr 10 kl. „LL” (70 cm) – z trafieniem w normę czasu- (reg. Skoki, dodatek S1) towarzyski
Konkurs nr 11 kl. „LL” (80 cm)– dwufazowy- (Art. 274.5.3)- towarzyski
Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny- Runda Otwarta
Konkurs nr 12 kl. „LL” (90 cm) – zwykły (Art. 238.2.1)- towarzyski
Konkurs nr 13 kl. „L” (100 cm) – licencyjny (reg. skoki, tabela III, L)
Konkurs nr 14 kl. „L” (100 cm)– dwufazowy- (Art. 274.5.3)
Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny- Runda Średnia
Konkurs nr 15 kl. „P” (110 cm) – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem – art. 269.5
Konkurs nr 16 kl. „N” (120 cm) – zwykły z rozgrywką- art. 238.2.2
Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny– Runda Duża
Konkurs nr 17 kl. „C” (130 cm) – zwykły z rozgrywką- art. 238.2.2 - /w przypadku zgłoszenia minimum 4 koni/
Konkurs nr 18 kl. „L” .(100 cm)- Derby Pszczelej Woli- specjalny, szybkości-(Art. 277)- towarzyski- przeszkody stałe do 90.cm
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Komisja Sędziowska w składzie :

Sędzia Główny

- Jerzy Mełgieś

Sędzia WZJ

- Przemysław Jankowski

Sędzia WZJ

- Agnieszka Mełgieś

Komisarz

- Katarzyna Ziemińska-Milanowska

Gospodarz toru

- Krzysztof Bocian

Lekarz weterynarii

- Jarosław Karcz
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Nagrody :

Flot’s - dla 25% najlepszych koni.
Puchary - w konkursach mistrzowskich i JPL.
Dyplomy dla czołowych zawodników Mistrzostw Szkół Średnich Województwa Lubelskiego- przesłane po zawodach na adres
szkoły.
Nagrody rzeczowe, w tym talony na zakupy- w konkursach towarzyskich.
Łączna planowana pula nagród finansowych 5000 PLN, zależna od liczby startujących w konkursach, nie licząc środków do puli
Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny.
Podział nagród finansowych:
Konkurs nr 14 - 700PLN (300, 200, 100, 100)
Konkurs nr 15 - 1000PLN (400, 300, 200, 100)
Konkurs nr 16 - 1650PLN (750, 400, 300, 200)
Konkurs nr 17 - 1650PLN (750, 400, 300, 200)
Nagrody finansowe w konkursach nr 14-17 przyznawane będą za: 4 pierwsze miejsca jeżeli w konkursie wystartuje co
najmniej 14 koni, 3 pierwsze miejsca- co najmniej 10 koni, 2 pierwsze miejsca- co najmniej 6 koni, dla zwycięzcy- co najmniej
4 konie.
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Opłaty.

Wpisowe : sobota 40 PLN, niedziela 60 PLN od konia.
Startowe :

Konkursy 1-1010 PLN od startu
Konkursy 11-13, 18
20 PLN od startu
Konkursy 14-1730 PLN od startu
Powyższe opłaty startowe zawierają w sobie środki, które organizator przekaże do puli Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny.
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Organizator informuje, że dysponuje ograniczoną liczbą boksów- /w tym tylko 4 dla ogierów/ koszt 50 PLN za jeden
dzień zawodów, pierwszeństwo mają konie zgłoszone na dwa dni, konieczna wcześniejsza rezerwacja- Wojciech
Jachymek 601-749-133, dla części koni dostępne będą nieodpłatnie stanowiska w krytej ujeżdżalni.

10 Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie transportu i podczas trwania
zawodów. Uczestnicy, także w konkursach towarzyskich powinni posiadać ubezpieczenie NNW.
11 W niedzielę z okazji równolegle odbywającego się na głównym boisku szkoły festynu pszczelarskiego mogą wystąpić
utrudnienia komunikacyjne, prosimy o cierpliwość- dołożymy starań by były mało dolegliwe.
12 Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ i LZJ- dostarczona do biura zawodów wraz z opłatami przed pierwszym
startem konia.

Kodeks postępowania z koniem :
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.
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, 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
Lubelski Związek Jeździecki
Lublin, 26.05.2014 r.
Prezes LZJ
Ryszard Leman

