Propozycje Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2017 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

Nazwa zawodów:

Miejsce:
Data:

Ranga:
IX SPORTOWY CZEMPIONAT POLSKI MŁODYCH KONI
(4,5,6,7 – letnich) z udziałem zawodników zagranicznych,
XXIII Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego POD
HONOROWYM PATRONATEM: POLSKIEGO KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO , MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO,STAROSTY ŚREMSKIEGO
BURMISTRZA ŚREMU i FUNDACJI ORŁA BIAŁEGO
Olsza
od 2017-09-08 do 2017-09-10

ZO1*/
CSN

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ obowiązującymi
na dzień zgłoszeń ostatecznych.

Propozycje zostały zatwierdzone:
PZJ
2017-05-30

Warszawa
Joanna Gębarowska

Wprowadzone zmiany:
rew. 1
rew. 2
rew. 3

data
data
data

Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów – uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
Strona 1 z 11

rew.0

Propozycje Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2017 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

PZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZO jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia …

1. ZAWODY
Ranga: ZO1*/CSN / Wybierz element. / otwarte
Kategoria: JM / J / MJ / S
Miejsce/Adres:
Termin: od 2017-09-08 do 2017-09-10

2. ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Nr tel.:
Strona www:
Dyrektor zawodów:
Biuro zawodów:
Szef stajni:
Komitet Honorowy:

KJ Agro-Handel Śrem, Stajnia Olsza
Olsza 29, 63-100 Śrem
stajnia@agro-handel.com.pl , info@agro-handel.com.pl ,
607076511 , 0612810423, 0655174150
www.kjagrohandel.pl , www.sportowyczempionat.pl
Jan Ciesielski , tel.: 602122034
czynne w trakcie trwania zawodów , e-mail: stajnia@agrohandel.com.pl , tel.:
Krzysztof Mikołajczak , e-mail: , tel.: 696253042
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia PZJ:
Arbiter Stylu Konia:
Delegat Techniczny:
Asystent Delegata technicznego:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:

Elżbieta Strzeszewska kl: I
Iwona Pawlaczyk-Żak kl: II
Justyna Olszak kl: I
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Janusz Bobik, Adam Jończyk
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Szymon Tarant , klasa uprawnień: GT I
Jacek Bucki , klasa uprawnień: GT
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Szef Komisarzy:
Komisarze:
Delegat weterynaryjny PZJ:
Lekarz weterynarii zawodów:
Powiatowy lekarz weterynarii:
Kowal:

Tadeusz Ludwiczak , klasa uprawnień:
Karol Żak , klasa uprawnień:
Michał Stanislawiak , 602731064
Józef Czupała , 0612810090

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
Zebranie techniczne/przegląd
dokumentów
Przegląd weterynaryjny

2017-09-07
2017-09-10
Nie przewiduje się / ---

od godz. 14:00
godz. 22:00

2017-09-07/ Wybierz element.

Plac konkursowy

Parkur piasek

godz. 17:00 – TYLKO DLA KONI
SCPMK
Arena A 65 x 90 m Arena B
40x85 m.
26x60 m 42x 83 m.

Rozprężalnia
Piasek
Udostępnienie rozprężali Kliknij tutaj, aby wprowadzić
dotyczy dnia przyjazdu
datę.
Łyżki bezpiecznikowe
GALA inż. W. Uchwat
Organiztator zapewnia pierwszą ściółkę słoma , trociny za dopłatą

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
organizacyjna za boks od konia
RUNDY
Konkursy SCPMK
Konkursy zaliczane do Memoriału J. K.
Dąbrowskiego
program badań antydopingowych
podłączenie samochodu do prądu
siano
słoma
trociny (kostka/balot)
Wyżywienie

Koszt (pln)
250 – ściółka słoma
300 zł/ od konia
400 zł / od konia
15 zł
150 zł
własne
własne
55 zł
Własne

5.1

Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

2017-09-03
2017-09-03

5.2

Panel Zgłoszeniowy udostępniony jest na platformie www.zawodykonne.com
Przedpłatę w wysokości 250 pln należy wpłacić najpóźniej w terminie zgłoszeń ostatecznych tj. do
2017-09-03
Dowód przedpłaty prosimy przysłać na adres: stajnia@agro-handel.com.pl
Organizator przyjmie 250 koni. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z przesłanym potwierdzeniem
dokonania przedpłaty.
Na zgłoszeniu proszę o informację o chęci korzystania z przyłącza prądu.
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5.3

Dane do przelewu:

KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM , STAJNIA OLSZA , OLSZA 29 , 63-100 ŚREM BZ WBK O/Śrem
10 1090 1405 0000 0000 4003 7578 z dopiskiem 8-10.09.2017 SCPMK i nazwą konia
5.4

Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 2017-09-03 opłaty nie podlegają
zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%.
5.4.a Dodatkowe uwagi Organizatora:
1. Zgłoszenia ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty na konto. Prosimy zaznaczyć , że będą
Państwo korzystać z boksu.
2. Zgłoszenia bez opłaty są nieważne i nie gwarantują przyjęcia koni na zawody, brak wpłaty za boksy
nie gwarantuje rezerwacji boksu.
3. Opłaty te nie podlegają zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie zgłoszeń ostatecznych.

5.5

Lista przyjętych na zawody koni będzie dostępna na stronie internetowej www.zawodykonne.com

5.6
Zapisy do konkursów: każdego dnia do 20 min po zakończeniu ostatniego konkursu – w Biurze
Zawodów

6. PROGRAM I NAGRODY
Pula nagród: 56 800 PLN
Runda koni 4-letnich: 6 100 PLN
Runda koni 5-letnich 10 300 PLN
Runda koni 6-letnich 10 300 PLN
Runda koni 7-letnich 12 200 PLN
Konkurs pocieszenia 3 200 PLN
Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego: 14 700 PLN

Piątek, 08.09.2017

godz podana po zamknięciu listy zgłoszeń

Nr

rodzaj

wys.

pula

Art. 7RZZK

100

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

115

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

120

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

125

Zwykły art.
238.2.1

135

1
2
3
4

5

Konkurs

I półfinał koni
4-letnich
I półfinał koni
5-letnich
I półfinał koni
6-letnich
I półfinał koni
7-letnich
I półfinał
Memoriału
Jana Kantego
Dąbrowskiego

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Sobota, 09.09.2017
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II półfinał koni
4-letnich
II półfinał koni
7
5-letnich
II półfinał koni
8
6-letnich
II półfinał koni
9
7-letnich
II półfinał
Memoriału
10
Jana K.
Dąbrowskiego
6

Art. 7 RZZK

100

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

115

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

125

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Art. 238.1.1

130

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Dwufazowy art.
274.5.3

135

Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni

Niedziela, 10.09. 2017

Finał koni 4Art. 7RZZK
105
Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni
letnich
Finał koni 5Art. 238.1.1
120
Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni
12
letnich
Finał koni 6Art.238.1.1
130
Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni
13
letnich
Finał koni 7Art.238.1.1
135
Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni
14
letnich
Finał
Dwunawrotowy
Memoriału
art.
140
Nagrody finansowe za klasyfikację łączną z 3 dni
15
Jana k.
273.2.2(3.3)(4.3)
Dąbrowskiego
Finał Memoriału Jana K. Dąbrowskiego, klasy CC, dwunawrotowy, w drugim nawrocie startuje 10 najlepszych
par lub 25 % w przypadku większej niż 40 liczby par startujących w konkursie. Awans do drugiego nawrotu na
zasadach konkursu zwykłego według punktów i czasu. W przypadku kiedy liczba par z bezbłędnymi przejazdami
w pierwszym nawrocie jest większa niż 25% startujących (lub większa niż 10), do drugiego nawrotu kwalifikują
się wszystkie pary z bezbłędnymi przejazdami art.273.2.2(3.3)(4.3).
11

16

Konkurs
pocieszenia dla
koni 5, 6, 7
letnich

Art.
238.2.1

115/125/
130
wysokości
wg wieku

3200

800

700

500

400

300

200

100

konia

. Konkurs nr 16 - pocieszenia dla koni 5,6 i 7 letnich (115/125/130 – wysokości przeszkód według wieku
konia) – art. 238.2.1 – jedna wspólna klasyfikacja*
*Konkurs pocieszenia dla koni ze SCPMK, które nie zagrają się do finałów w zależności od liczby zgłoszeń
do zawodów zostanie rozegrany o 8.00 lub po zakończeniu finałów.

*poniższe kwoty zostaną podzielone pomiędzy zawodników zajmujących kolejne miejsca

od IX i dalsze

(do 25% liczby wszystkich startujących w danym konkursie) w wysokości nie mniejszej niż 1% puli nagród
w konkursie).

Nagrody rzeczowe: NIE
Puchary: TAK
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Dodatkowe uwagi Organizatora:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, a w przypadku dużej ilości zgłoszeń rozegrania
wybranych konkursów na arenie B. Szczegółowy program zawodów będzie znany po zamknięciu
przyjmowania zgłoszeń.

Pula nagród dla kategorii wiekowej 4 -latki: 6 100 PLN
Podział puli nagród w każdej kategorii wiekowej: I-1500zł , II-1200zł , III-1000zł , IV-700zł V-500zł , VI-400zł ,
VII-300zł , VIII-300zł, (do 8 miejsca włącznie + 25% startujących : 200zł).

Pula nagród dla kategorii wiekowej 5, 6 -latki: 10 300 PLN
Podział puli nagród w każdej kategorii wiekowej: I-2800zł , II-2300zł , III-1800zł , IV-1200zł V-800zł , VI-600zł
, VII-400zł , VIII-200zł, (do 8 miejsca włącznie + 25% startujących : 200zł).
Pula nagród dla kategorii wiekowej 7-latki: 12 200 PLN
Podział puli nagród w każdej kategorii wiekowej: I-3200zł , II-2600zł , III-2000zł , IV-1500zł V-1000zł , VI800zł , VII-500zł , VIII-400zł, (do 8 miejsca włącznie + 25% startujących : 200zł).
Podział puli nagród w konkursie nr 16 pocieszenia - I-800 zł , II-700 zł , III-500 zł ,
IV- 400 zł , V- 300 zł , VI-200 zł , VIII-100 zł ( dla 25 % startujących 200 zł)
NAGRODY HONOROWE Z UMIESZCZENIEM NAZWY I ZDJĘCIA ZWYCIĘSKIEGO KONIA ORAZ IMIENIEM I
NAZWISKIEM WŁAŚCICIELA BĘDĄ WRĘCZANE NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO FINAŁU CZEMPIONATU ORAZ
DERKI I SZARFY DLA KONI (CZEMPION , I WICECZEMPION , II WICECZEMPION)
DODATKOWE NAGRODY HONOROWE:
Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej
Puchary Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej
Puchary Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej
Puchary Polskiego Związku Hodowców Koni dla właściciela i hodowcy najwyżej
sklasyfikowanego konia polskiej hodowli w każdej kategorii wiekowej.
Nagroda honorowa Hodowców Koni Wielkopolskich.
Nagroda honorowa Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnej Półkrwi dla najlepszego konia tej rasy w każdej
kategorii wiekowej

Nagrody Memoriału Jana K. Dąbrowskiego (zasady klasyfikacji zgodne z regulaminem Memoriału Jana
Kantego Dąbrowskiego – załącznik 2)
Pula nagród : 14.700 PLN
Podział puli nagród: I-5000ZŁ , II-3500zł , III-2500zł , IV-1500zł ,V-1000zł ,VI-500zł ,
VII-300zł , VIII-200zł (do 8 miejsca włącznie + 25% startujących- 200zł)

IX Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4-, 5-, 6-, 7- letnich od wielu lat rozgrywany na obiekcie KJ
Agro- Handel w Olszy koło Śremu zajmuje stałe miejsce w kalendarzu ogólnopolskich imprez sportowych.
Najlepsi jeźdźcy prezentują w Olszy młode konie urodzone nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Dzięki temu
publiczność ma okazję podziwiania młodych koni holsztyńskich, oldenburskich, westfalskich, hanowerskich
czy KWPN. Tytuł mistrzowski uzyskują konie, które najlepiej zaprezentują się w dwóch półfinałach, a
później w finale.
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Jednocześnie informujemy , że wysłano 30 zaproszeń do osób zajmujących się kupnem i sprzedażą koni z
takich krajów jak : Belgia , Holandia , Francja , Niemcy i Irlandia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jeździectwa do Olszy koło Śremu.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

Regulamin Sportowego Czempionatu Polski Młodych Koni (SCPMK), Olsza 8-10.09.2017 R.
Art. 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Prawo startu w SCPMK mają konie polskiej i zagranicznej hodowli, które są w treningu na terenie Polski oraz
zaproszeni goście z zagranicy (zagraniczni goście musza posiadać licencję gościnną).
Właściciele koni startujących w SCPMK muszą przedstawić komisji sędziowskiej "Paszport konia".
Nie obowiązuje kwalifikacja do zawodów.
Na podstawie art. 1011 (2.5.3) przepisów weterynaryjnych FEI (obowiązujących w PZJ) klacze od 4. miesiąca ciąży
do 9. miesiąca po w źrebieniu nie mogą startować w SCPMK. Właściciele klaczy startujących w SCPMK są
zobowiązani do przedstawienia oficjalnemu lekarzowi zawodów stosownego zaświadczenia wydanego przez
lekarza weterynarii, nie będącego właścicielem klaczy.
Weryfikacja koni zgodna w paszportami dokonywana jest podczas przeglądu weterynaryjnego przed
rozpoczęciem konkursów SCPMK.
Konie i zawodnicy startujący w SCPMK musza być zarejestrowane/i w Polskim lub Wojewódzkim Związku
Jeździeckim lub w swojej narodowej federacji.
SCPMK rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
a. Konie czteroletnie
b. Konie pięcioletnie
c. Konie sześcioletnie
d. Konie siedmioletnie
Jeźdźcy dosiadający koni winni posiadać licencję Polskiego Związku Jeździeckiego (lub odpowiedniego innego
związku narodowego), odpowiednią do klasy konkursu, w którym startują.
Art. 2. Zasady rozgrywania SCPMK w kategorii koni czteroletnich.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Na SCPMK składają się dwa konkursy półfinałowe i konkurs finałowy rozgrywane jako konkursy z oceną stylu
konia (zgodnie art. 7 REGULAMINU KRAJOWYCH ZAWODÓW W DYSCYPLINIE SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY).
Konkurs ten sędziowany jest przez 2 osobową komisję. Wynikiem jest jedna ocena punktowa, uzgodniona
między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.
Kolejność startu w I i II półfinale ustalona jest w drodze losowania komputerowego. Kolejność startu w finale jest
odwrotna do dotychczas zajmowanych miejsc. W przypadku startu jednego zawodnika na dwóch lub więcej
koniach kolejność startu dostosowana jest do czasu potrzebnego na przygotowanie poszczególnych koni.
W przypadku nie ukończenia półfinału do klasyfikacji zaliczany jest wynik najgorszego konia, który ukończył dany
półfinał minus 5 punktów bonifikacyjnych.
Warunkiem sklasyfikowania konia po półfinałach jest ukończenie co najmniej jednego konkursu półfinałowego.
W konkursie finałowym startuje 30 najlepszych koni po dwóch półfinałach oraz wszystkie konie, które mają taki
sam wynik punktowy jak koń na 30 pozycji. Pozostałe konie klasyfikowane są w SCPMK według wyników
półfinałów.
Konie, które nie ukończą finału sklasyfikowane zostaną na jako ostanie spośród startujących w finale.
Wynikiem końcowym w SCPMK dla koni czteroletnich jest suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych we
wszystkich trzech konkursach. W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o miejsca od
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9.

I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. Dla pozostałych pozycji w przypadku
równej ilości punktów przyznawane są miejsca ex aequo.
Parametry torów przeszkód zawiera tabela 1.

Art. 3. Zasady rozgrywania SCPMK w kategorii koni pięcio-, sześcio- i siedmioletnich.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Na SCPMK składają się dwa konkursy półfinałowe i konkurs finałowy rozgrywane jako konkursy dokładności bez
rozgrywki (art. 238.1.1) sędziowane według tabeli A.
Kolejność startu w I półfinale ustalona jest w drodze losowania komputerowego. Kolejność startu w II półfinale
jest odwrotna do dotychczas zajmowanych miejsc. W przypadku równej ilości punktów karnych o kolejności
startu w II półfinale i obu nawrotach finału decyduje losowanie komputerowe. W przypadku startu jednego
zawodnika na dwóch lub więcej koniach kolejność startu dostosowana jest do czasu potrzebnego na
przygotowanie poszczególnych koni.
W przypadku nie ukończenia półfinału do klasyfikacji zaliczany jest wynik najgorszego konia, który ukończył dany
półfinał plus 10 punktów karnych.
Warunkiem sklasyfikowania konia po półfinałach jest ukończenie co najmniej jednego konkursu półfinałowego.
W konkursie finałowym startuje 25 najlepszych koni po dwóch półfinałach oraz wszystkie konie, które mają taki
sam wynik punktowy jak koń na 25 pozycji. Pozostałe konie klasyfikowane są w SCPMK według wyników
półfinałów.
Konie, które nie ukończą finału sklasyfikowane zostaną na jako ostanie spośród startujących w finale.
Wynikiem końcowym w SCMPK jest suma punktów karnych uzyskanych we wszystkich trzech konkursach. W
przypadku równej ilości punktów karnych o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach
konkursu zwykłego. Dla pozostałych pozycji w przypadku równej ilości punktów przyznawane są miejsca ex
aequo.
Parametry torów przeszkód zawiera tabela 1.
W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów

Tabela 1. Parametry torów przeszkód i rodzaje konkursów w SCPMK

Rodzaj
konkursu

Ilość
przeszkód/
skoków

I półfinał
II półfinał
Finał

na styl
na styl
na styl

9-10/do 12
9-10/do 12
10-11/do 13

I półfinał
II półfinał
Finał

Dokładności
Dokładności
Dokładności

10-12/do 14
10-12/ do 15
11-12/do 15

I półfinał
II półfinał
Finał

Dokładności
Dokładności
Dokładności

10-12/do 15
10-12/do 15
11-13/do 16

I półfinał
II półfinał
Finał

Dokładności
Dokładności
Dokładności

10-12/do 15
10-12/do 15
11-13/do 16

Maksymalna
wysokość
przeszkód
(cm)
Czterolatki
100
100
105
Pięciolatki
115
115
120
Sześciolatki
120
125
130
Siedmiolatki
125
130
135

Maksymalna
szerokość
okserów/tripel
bara (cm)

Maksymaln
a szerokość
rowu z
wodą (cm)

Tempo
(m/min)

110/130
110/130
115/135

-

325
325
350

120/145
125/150
135/160

250
250

350
350
350

130/150
135/160
145/170

320
320

350
350
350

130/150
140/160
150/180

350
350

350
350
350
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Załącznik 2
REGULAMIN MEMORIAŁU JANA KANTEGO DĄBROWSKIEGO
1.Do klasyfikacji liczą się konkursy nr 5,10,15
2.W każdym z konkursów zawodnik może startować na maksymalnie dwóch dowolnie wybranych koniach.
3.Do klasyfikacji liczy się jeden najlepszy wynik zawodnika z każdego konkursu według punktacji:
Punktacja (punkty bonifikacyjne za miejsca)

Konkurs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Konkursy w piątek i sobotę

20 17 15 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Konkurs finałowy w niedzielę

40 34 30 26 24 22 20 18 16

14

12

10

8

6

4

2

Miejsce

4.O zajętych miejscach decyduje suma punktów bonifikacyjnych zdobytych w konkursach.
5.Lepsze miejsce zajmuje zawodnik, który uzyskał więcej punktów bonifikacyjnych.
6.W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych o zajętym miejscu decyduje lepszy wynik w konkursie nr 15
Godziny rozpoczęcia konkursów będą podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE

•
•
•
•

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.

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
* Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica –
tel.061-2837556, fax.061-2839940
*Agroturystyka „Na Plebani” w Jaszkowie Tel. 502657036
*Hotel Cztery Korony w Śremie Tel.061-2829150
*Hotel Metropol , Śrem , Pl.20 Października 43 – tel. 61-2832160
*Hotel Laskada , Śrem ,ul. Chełmońskiego 2 , tel.61-2841910
*Villa Natura ,.Podrzekta 3 , 63-140 Dolsk ,Tel.61- 2825253 lub 605552553
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10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
1.
2.
3.
4.
5.

Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
Złożenie reklamacji/odwołania wymaga złożenia kaucji w wys.:300 PLN
Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
W ostatni dzień zawodów każdy koń ma prawo jednego startu.
Zapisy do konkursów w biurze zawodów. Do konkursów sobotnich można dokonać do godz. 18.00 w
piątek lub ze zgłoszeń ostatecznych. Zapisy na konkursy niedzielne można dokonać do 20 min po
zakończeniu ostatniego konkursu w sobotę.
6. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego
głównego: 40 PLN
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu

11. SPONSORZY I PARTNERZY

12. 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 dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
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.
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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 jeździectwie do stałego podnoszenia
swojej
wiedzy
oraz
umiejętności
dotyczących
wszelkich
aspektów
współpracy
z koniem.

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ:

PATRONAT MEDIALNY:
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