PROPOZYCJE
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
OŚRODEK JEŹDZIECKI „KASZTANKA’’ W SWATACH
03.06.2017 (sobota)
ORGANIZATOR: Ośrodek Jeździecki ,,Kasztanka’’ w Swatach 176a Ryki 08-500
Anna Hołownia - tel. 883976824
MIEJSCE: Hipodrom Ośrodka Jeździeckiego Kasztanka w Swatach.
PARKUR: Podłoże – piasek.
ROZPRĘŻALNIA: Podłoże - piasek.
TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 01.06. 2017r (czwartek)
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.lzj-konie.pl/zgloszenie Zgłoszenia po terminie

i zmiany na listach startowych – opłata 20,00 zł.

OSOBY OFICJALNE:
Sędzia Główny: Jerzy Mełgieś
Sędzia WZJ: Agnieszka Mełgieś
Sędzia: Przemysław Jankowski
Komisarz zawodów: Katarzyna Ziemińska - Milanowska
Gospodarz toru: Michał Kratke

Lekarz weterynarii: Marcin Komar

PROGRAM ZAWODÓW:
Godzina 9.30 - sprawdzanie dokumentów w biurze zawodów.
Godzina 10.00 – rozpoczęcie zawodów.
Konkurs nr 1 - LL 50/60 cm – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1 /towarzyski/
Konkurs nr 2 - LL 70/80 cm – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1 /towarzyski/
Konkurs nr 3 - LL 90 cm – z trafieniem w normę czasu – dodatek S1 reg. skoki 2017 –
/towarzyski/ - O PUCHAR KGW SWATY
Konkurs nr 4 - L 100 cm - dwufazowy Ar.274.5.3 /towarzyski/ O PUCHAR SKLEPU
JEŹDZIECKIEGO PARKUR W GARWOLINIE
Konkurs nr 5 - P 110 cm- o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem –Art.269.5
O PUCHAR GRH 3 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM.HETMANA POLNEGO
KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W BORKACH
Konkurs nr 6 - 120 cm - zwykły –Art.238.2.1 O PUCHAR STUDIA URODY AFRODYTA
W GARWOLINIE

Elektroniczny pomiar czasu przejazdów.

NAGRODY:


Pula nagród rzeczowych i finansowych min. 3000zł - może ulec zwiększeniu.



Dla zwycięzców przewidziane są puchary, flots nagrody rzeczowe oraz nagrody
finansowe .



Konkursy nr 1 – 4: nagrody rzeczowe;



Konkurs nr 5 kl. P (pula nagród finansowych 500zł + nagrody rzeczowe):
I miejsce -250zł; II miejsce -150zł; III miejsce -100zł;



Konkurs nr 6 kl. N (pula nagród finansowych 650zł + vouchery na zabiegi w Studio
Urody Afrodyta o wartości min. 300zł) :
I miejsce -300zł; II miejsce -200zł; III miejsce -150zł;



Nagrody finansowe będą wypłacane według następującego klucza: przy udziale
w konkursie od 1 do 4 koni za I miejsce, przy udziale w konkursie od 5 do 7 koni
za I i II miejsce, przy udziale w konkursie 8 i więcej koni za I, II i III miejsce.

OPŁATY:

Opłata organizacyjna (wpisowe) 60 zł. od konia
Opłata startowa za każdy przejazd:
Konkurs nr 1,2,3,4 -15,00zł.
Konkurs nr 5,6 - 30zł.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:






Obsługa medyczna zapewniona.
Organizator ma prawo odwołać zawody gdy zgłosi się mniej niż 40 koni.
Boks w stajni w dniu 03.06.2017 r. od godz. 8:00 do zakończenia zawodów –opłata za
boks 50 zł. ilość boksów ograniczona. Decyduje kolejność rezerwacji pod numerem
tel: 883976824
Na terenie zawodów będzie funkcjonował barek z gorącymi posiłkami.
Wszystkich Zawodników Organizator zaprasza na pyszny, swatowski bigos.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie transportu na i po zawodach oraz w trakcie uczestnictwa w nich.
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ.

SPONSORZY ZAWODÓW:
 STUDIO URODY AFRODYTA W GARWOLINIE





GRH 3 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM.HETMANA POLNEGO
KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W BORKACH.
SKLEP JEXDZIECKI PARKUR W GARWOLINIE
KGW SWATY
OŚRODEK JEŹDZIECKI KASZTANKA W SWATACH

Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki:
Lublin, dnia 26.04.2017
Prezes LZJ
Wojciech Jachymek

Kodeks postępowania z koniem :
1). 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.
2). 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.
3). 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.
4). 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.
5). PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

