SKOKI 2013

Ranga zawodów: HZO-B2*

Miejsce: KJK Szary Michałowice

Data:22-24.03.2013
Warunki Ogólne:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami*:
- Przepisy Ogólne PZJ (rok:: 2010)
- Przepisy Weterynaryjne (rok: 2010)
- Przepisy Antydopingowe i Kontroli Leczenia Koni (rok: 2010)
- Przepisy Dyscypliny Skoków (rok: 2010)
- Regulamin krajowych zawodów w dyscyplinie skoków przez przeszkody
(rok: 2013)
- Przepisy o Sędziach (rok: 2012)
Propozycje zatwierdzone przez PZJ 2013-02-21 (Konrad Rychlik)
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Zawody:
Ranga zawodów:
Zawody halowe:
Kategoria:
Data :
Miejsce:

HZO-B 2*
TAK
S, MJ, J
22-24.03.2013
KJK Szary Michałowice
Ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice

2. Organizator
Nazwa:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice
Adres:
ul. Krakowska 131
Kod pocztowy: 32-091 Michałowice
Telefon:
Jacek Wisłocki 601 407 316
Anna Szary-Ziębicka 607 797 030
Michał Ziębicki 601 422 782
Email:
zawody@kjkszary.pl
strona www: www.kjkszary.pl
3. Komitet Organizacyjny
Dyrektor Zawodów:
Szef Stajni:

Anna Szary-Ziębicka
Jacek Wisłocki
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II. OSOBY OFICJALNE (zgodnie z Przepisami o Sędziach wyd. 5, art.14 p.3)
1. Komisja Sędziowska:
Przewodniczący:
Eulalia Michalik
Sędzia PZJ:
Anna Hadała
Sędzia Stylu:
…………………………
Członkowie:
Jacek Wisłocki
2. Delegat Techniczny
…………………………
Asystent Delegata Technicznego…………………………
3. Gospodarz Toru:
Jacek Wodyński
Asystent Gospodarza Toru:
Anna Skorbtal
4. Komisarze:
Małgorzata Melon
Asystent komisarza:
Ewa Mrzygłód
5. Delegat weterynaryjny PZJ:
…………………………
6. Lekarz weterynarii zawodów:
Wojciech Kujawski

III. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni

data
21.03.2013

godzina
12.00

Kontrola dokumentów

21.03.2013

16.00-18.00

Plac konkursowy (hala):
Podłoże - piasek kwarcowy z włókniną
Wymiary - 30x66m
Rozprężalnia (hala):
Podłoże – piasek kwarcowy z włókniną
Wymiary – 23x48m
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnictwo
Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Art. 1 p. 2
Regulaminu Dyscypliny Skoków:
2. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

13.03.2013 (środa) godz. 20.00

Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail: zawody@kjkszary.pl
Zgłoszenia wyłącznie na drukach PZJ kompletnie wypełnionych, z wszystkimi danymi
o koniu i zawodniku oraz dane do kontaktu (telefon, adres, e-mail).
Na zgłoszeniach prosimy podać ewentualne zapotrzebowanie na prąd.
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3. Warunki finansowe:
Boks (3x3m) – 250PLN za całe zawody (organizator zapewnia pierwszą ściółkę –
słoma, trociny dodatkowo płatne 50PLN za balot)
Opłata organizacja: 100 PLN od konia
Startowe w konkursach:1%puli nagród
W boksach ściółka standard – słoma, dopłata za trociny (1 balot/ 50 PLN).
Każdy dodatkowy dzień pobytu konia 50 PLN
Opłata za program badań antydopingowych:15 PLN od konia
Istnieje możliwość
(50PLN/balot)

zakupu

siana

(10PLN/balot,

słomy

(10PLN/balot),

trocin

Podłączenie samochodu do prądu: 180 PLN za okres zawodów (czwartek-niedziela),
każdy dodatkowy dzień 50 PLN. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą Państwo
korzystać z przyłącza prądu – podział strefy parkowania.
Zgłoszenia ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty na konto
(350 PLN od konia – boks, opłata organizacyjna).
Zgłoszenia bez opłaty są nieważne i nie gwarantują przyjęcia koni na zawody.
Opłaty te nie podlegają zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie zgłoszeń
ostatecznych.
Liczba koni ograniczona. Pierwszeństwo mają konie startujące w zawodach
ogólnopolskich, następnie obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Lista przyjętych zawodników i koni będzie dostępna na stronie www.kjkszary.pl
KONTO:
Stowarzyszenie - Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice
ul. Krakowska 131, 32-091 Michałowice
66 1500 1487 1214 8008 3948 0000
z dopiskiem "ZO 22-24.03.2013" i nazwą konia

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
na koszt własny
Pergamin Apartments – 15 min samochodem od stajni
• Ul. Długa 26, tel. 12 630 91 65
Hotel znajduje się w odległości 5 minut spacerem od krakowskiego
Starego Miasta i Rynku Głównego,
• ul. Bracka 3-5, tel. 12 630 91 65
Hotel w samym sercu Krakowa, tuż przy Rynku Głównym.
6. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
7. Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys.:200 PLN
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8. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu
(po
wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego:
9. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody
mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia lub usunięcia z terenu
zawodów osób głoszących treści religijne lub polityczne.
V. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

telefon

1.

Powiatowy lekarz wet.

Kazimierz Żak

012 411 25 69

2.

Lekarz wet. zawodów

Wojciech Kujawski

602 219 994

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.
VI. NAGRODY (zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1-10, art. 37 p.1-5)
PULA NAGRÓD
KONKU
PULA
RS
1-MR
2000
2-DR
2500
3-MR
2000
4-DR
2500
5-FMR
5500
6-GP
10500
RAZEM
25000

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

600
800
600
800
2300
4700

400
500
400
500
1000
2500

250
300
250
300
800
1200

180
200
180
200
450
800

120
150
120
150
250
500

100
110
100
110
180
300

70
90
70
90
120
200

40
50
40
50
80
150

25
%
240
300
240
300
320
150

(zgodnie z Przepisami Ogólnymi art. 35 p.1-10, art. 37 p.1-5)
Flots dla 25 % uczestników każdego konkursu. Dekoracja 8 pierwszych par po
zakończeniu każdego konkursu.
Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

SKOKI 2013

VII. PROGRAM ZAWODÓW
22.03.2013 (piątek) – godz. 14:00
(zaraz po zakończeniu konkursów regionalnych)
Konkurs nr 1 – „C” (130) zwykły – Mała Runda
Konkurs nr 2 – „CC” (140) dwufazowy - Duża Runda

art.238.2.1
art.274.5.3

23.03.2013 (sobota) – godz. 14:00
(zaraz po zakończeniu konkursów regionalnych)
Konkurs nr 3 - „C” (130) dwufazowy – Mała Runda
Konkurs nr 4 – „CC” (140) zwykły - Duża Runda

art.274.5.3
art.238.2.1

24.03.2013 (niedziela) – godz.12:00
(zaraz po zakończeniu konkursów regionalnych)
Konkurs nr 5 – „C1” (135) dwufazowy - Finał Małej Rundy
art.274.5.3
Kwalifikacja: para koń/jeździec musi ukończyć jeden z konkursów
małej rundy (1 lub 3) do 8 pkt karnych
Ok. godz. 15:00
Konkurs nr 6 – „CC1”(145) - Grand Prix - zwykły z rozgrywką
art.238.2.2
Kwalifikacja: para koń/jeździec musi ukończyć jeden z konkursów
dużej rundy (2 lub 4) do 8 pkt karnych
W niedzielę (24.03.2013) każdy koń ma prawo startu 1 raz.
Zapisy do konkursów:
Zapisy są dokonywane przy biurze zawodów. Zapisy do konkursów piątkowych można
dokonać w czwartek do godziny 18:00 lub ze zgłoszeń ostatecznych. Zapisy na
kolejne dni można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia
poprzedniego.
W czasie zawodów odbędą się konkursy w ramach zawodów regionalnych

Klasy L, P, N (pula nagród pieniężnych i rzeczowych 5100 PLN)
warunki uczestnictwa w tych konkursach zostaną uregulowane osobnymi
propozycjami organizatora.
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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, 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.

