PROPOZYCJE
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
MEMORIAŁ JANUSZA ALEKSANDROWICZA

Organizator:

WKJ Lublin SJ „Aleksander Elizówka”
Komitet Organizacyjny – dyrektor Marek Konowałek,
osoba kontaktowa Arleta Konowałek, tel: 513-559-814

Termin zawodów:

30 - 31. 08. 2014 (sobota, niedziela)

Termin zgłoszeń:

wstępnych – do 25. 08. 2014 (poniedziałek),
ostatecznych – do 28.08.2014 (czwartek)
Uwaga! Rezerwacja boksów tylko w terminie wstępnym (do 25.08)
Zgłoszenia do konkursów – termin ostateczny (do 28. 08)
Zgłoszenia po terminie, oraz zmiany na listach startowych - opłata 20PLN.

Zgłoszenia wyłącznie na adres e-mail: kjaleksanderelizowka@gazeta.pl
Należy podać e-mail oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

Miejsce zawodów: SJ „Aleksander Elizówka”, Elizówka 1 21-003 Ciecierzyn
hipodrom – podłoże trawiaste (wymiary: 50m x 70m)
rozprężalnia – podłoże trawiaste
Uczestnicy:

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
* W konkursach towarzyskich wymagany jest paszport konia z aktualnymi
szczepieniami, aktualne badania sportowe zawodnika, ubezpieczenie
NWW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców.
Licencja zawodnika nie jest wymagana.

Komisja Sędziowska:
Sędzia główny:

Sławomir Pietrzak

Sędzia WZJ:

Karolina Sarnecka–Sadlak

Sędzia:

Agnieszka Kaproń

Komisarz:

Krzysztof Bocian

Gospodarz toru:

Tomasz Próchniak

Lekarz weterynarii:

Tadeusz Sarnecki

Kierownik zawodów:

Marek Konowałek

Elektroniczny pomiar czasu, tablica led, dokumentacja i prezentacja wyników – hipposerwis.com
Ewentualne informacje odnośnie list startowych pod nr. tel: 508-283-867

Opłaty:

350 zł – dwa dni startów wraz z boksem,
250zł – dwa dni startów bez boksu,
200 zł – jeden dzień startów wraz z boksem,
150 zł – jeden dzień startów bez boksu.

Sprawy organizacyjne:
1) Organizator dysponuje ograniczoną liczbą boksów w stajni murowanej (ok. 50). Dostępne będą one od
piątku (29.08.2014r) od godziny 15:00. Rezerwacji można dokonywać tylko w terminie zgłoszeń wstępnych.
Po upływie tego terminu rezerwacja nie będzie możliwa!
Rezerwacja jest ważna tylko i wyłącznie po uiszczeniu przedpłaty w wysokości 100 zł na następujące konto:

Klub Sportowy Arkus Sekcja Jeździecka „Aleksander Elizowka”
53 8689 0007 3004 7468 2000 0010
Po dokonaniu rezerwacji i uiszczeniu opłaty należy wysłać na podany e-mail dowód wpłaty. Pierwszeństwo
mają osoby rezerwujące boksy na dwa dni.
2) Zgłoszenie nie wycofane do końca terminu zgłoszeń ostatecznych jest równoznaczne z przyjęciem
zobowiązania do zapłaty.
3) Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami oraz regulaminem PZJ.
4) Zgodnie z regulaminem B 2014, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do wysokości max.
105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii)
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody powstałe w trakcie zawodów
oraz w czasie transportu.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach oraz odwołania zawodów w
przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych startów .

PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 30.08.2014 - 9:00
konkursy towarzyskie
Konkurs nr 1 kl. „LL”

60 cm

dokładności

art. 238.1.1

Konkurs nr 2 kl. „LL”

80 cm

z oceną stylu jeźdźca

art. reg. skoki2014 tab.III

Konkurs nr 3 kl. „LL”

90 cm

z trafieniem w normę cz.

art. reg. skoki, dodatek S1

Konkurs nr 4 kl. „L”

100 cm

zwykły

art. 238.2.1

Konkurs nr 5 kl. „P”

110 cm

zwykły

art. 238.2.1

Konkurs nr 6 kl. „N”

120 cm

dwufazowy

art. 274.5.2

Konkurs nr 7 kl. „C”

130 cm

dwufazowy

art. 274.5.2

konkursy regionalne

Niedziela 31.08.2014 - 9:00
konkursy towarzyskie
Konkurs nr 8 kl. „LL”

60 cm

z oceną stylu jeźdźca

art. reg. skoki2014 tab.III

Konkurs nr 9 kl. „LL”

80 cm

dokładności

art. 238.1.1

Konkurs nr 10 kl. „LL”

90 cm

z trafieniem w normę cz.

art. reg. skoki, dodatek S1

100 cm

zwykły

art. 238.2.1

konkursy regionalne
Konkurs nr 11 kl. „L”

* warunkiem klasyfikacji w konkursie nr.11 jest ukończenie konkursu nr 4

Konkurs nr 12 kl. „P”

110 cm

dwufazowy

art. 274.5.2

* warunkiem klasyfikacji w konkursie nr.12 jest ukończenie konkursu nr 5

Konkurs nr 13 kl. „N”

120 cm

zwykły

art. 238.2.1

Konkurs o puchar firmy Agrosad
* warunkiem klasyfikacji w konkursie nr.13 jest ukończenie konkursu nr 6

Konkurs nr 14 kl. „N1”

125 cm

zwykły

art. 238.2.1

Konkurs nr 15 kl. „C”

130 cm

zwykły z rozgrywką

art. 238.2.1

Memoriał Janusza Aleksandrowicza
* warunkiem klasyfikacji w konkursie nr.13 jest ukończenie
konkursu nr 6 lub nr 7

Nagrody: Pula nagród wynosi 12 000zł (w tym nagrody rzeczowe) + flot’s i puchary

Konkurs numer 1

puchary dla wszystkich, którzy uzyskali wynik 0 pk.

Konkurs numer 2

puchary i nagrody rzeczowe dla wszystkich którzy uzyskali mniej niż 3,5 pk

Konkurs numer 3

puchary dla wszystkich, którzy uzyskali wynik 0 pk. i nagrody rzeczowe dla
trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 4

puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 5

puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 6

puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 7

puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 8

puchary dla wszystkich, którzy uzyskali mniej niż 3,5 pk

Konkurs numer 9

puchary i nagrody rzeczowe dla wszystkich, którzy uzyskali wynik 0 pk.

Konkurs numer 10

puchary dla wszystkich dla wszystkich, którzy uzyskali wynik 0 pk.
i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 11

I miejsce – 500zł, II miejsce – 300zł, III miejsce – 200zł,

IV miejsce – 100zł, V miejsce – 50zł.
puchary dla trzech pierwszych miejsc
Konkurs numer 12

I miejsce – 700zł, II miejsce – 500zł, III miejsce – 300zł,
IV miejsce – 150zł, V miejsce – 100zl.
puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 13

I miejsce – 1000zł, II miejsce – 700zł, III miejsce – 500zł,
IV miejsce – 300zł, V miejsce – 150zł
puchary dla trzech pierwszych miejsc

Konkurs numer 14

konkurs dodatkowy - flots dla wszystkich bezbłędnych.

Konkurs numer 15

I miejsce – 2000zł, II miejsce – 1500zł, III miejsce – 1000zł,
IV miejsce – 500zł, V miejsce – 300zł.
puchary dla trzech pierwszych miejsc.

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 konia 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.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

serdecznie zapraszamy

Marek Konowałek
Arleta Konowałek

