Propozycje Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

Nazwa zawodów:

Miejsce:
Data:

Ranga:
XIV Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez
przeszkody Grand Prix o „MAJOWY LAUR OLSZY"
Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego , Starosty Śremskiego , Burmistrza Śremu i
Fundacji Orła Białego
Olsza
od 2017-05-06 do 2017-05-07

ZO1*/CSN

W sezonie 2017 r. zawody rozpoczniemy na w pełni zautomatyzowanym piaszczystym
parkurze w innowacyjnym systemie Ebbe und Flut, czyli systemie nawadniająco osuszającym, który dzięki nowoczesnej technologii automatycznie dopasowuje
zapotrzebowanie na wodę, przez co pozwala na zachowanie stałej wilgotności na każdym
metrze kwadratowym podłoża. Wykonawcą najnowocześniejszego parkuru jest firma
EQUISYSTEM.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2014
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2014
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2017.
4. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010.
6. Przepisy o sędziach wydanie/rok: 2014.
7. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.
8. Regulamin rozgrywania MPMK wydanie/rok: 2016 Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. wydanie/rok: wpisz
Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. wydanie/rok: Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.

Propozycje zostały zatwierdzone:
PZJ
2017-03-06

Wprowadzone zmiany:
Zmiana w Składzie Os. Oficjalnych
rew. 2

Warszawa
Maciej
Wojciechowski

2017-03-21
data

Joanna Gębarowska
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia
PZJ
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rew. 3

data

Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

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

Ranga:

ZO1*/CSN / Zawody Ogólnopolskie / otwarte

Kategoria:

JM / J / MJ / S / — / —

Miejsce/Adres:

Olsza k. Śremu

1. ZAWODY
Termin:

od 2017-05-06 do 2017-05-07

Nazwa:
Adres:

2. ORGANIZATOR

E-mail:

KJ Agro-Handel Śrem, stajnia Olsza Olsza 29, 63-100 ŚREM

Nr tel.:

stajnia@agro-handel.com.pl , info@agro-handel.com.pl

Strona www:

61-2810423, 65-5174150 Fax :61-2810423, 65-5174153

Dyrektor zawodów:

www.kjagrohandel.pl

Biuro zawodów:

Jan Ciesielski , e-mail:, tel.: 602122034
stajnia@agro-handel.com.pl

Szef stajni:

Krzysztof Mikołajczak , tel.: 696253042

Komitet Honorowy:

Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:

Justyna Olszak , klasa uprawnieo: 1 , e-mail:
justyna.olszak@interia.pl , tel.: Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.

Członkowie Komisji

Iwona Pawlaczyk-Żak, klasa uprawnieo:2 Tadeusz Ludwiczak , klasa

Sędziowskiej: Sędzia

uprawnieo: 1 , e-mail: Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. , tel.:

PZJ:

Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. , klasa uprawnieo: Kliknij tutaj,
aby wprowadzid tekst.

Sędzia stylu:

wpisz , klasa uprawnieo: wpisz klasę , e-mail: wpisz adres , tel.:
wpisz

Delegat Techniczny:

wpisz , klasa uprawnieo: wpisz klasę

Asystent Delegata technicznego:
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Gospodarz
Jeździecki
Toru:
Asystent Gospodarza Toru: Szef

Komisarzy:

Szymon Tarant , klasa uprawnieo: LGT1 , e-mail: wpisz adres , tel.:
wpisz
Jacek Bucki , klasa uprawnieo: LGT 2
Karol Żak , klasa uprawnieo: wpisz klasę , e-mail: wpisz adres , tel.:

Komisarze:

wpisz Małgorzata Krawczyk
Delegat weterynaryjny PZJ:

Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. , uprawnienia: wpisz uprawnienia ,
e-mail: wpisz adres , tel.: wpisz Michał Stanisławiak , uprawnienia:

Lekarz weterynarii zawodów:

wpisz uprawnienia , email: wpisz adres , tel.: 602731064 Józef Czupała ,
uprawnienia: wpisz uprawnienia , e-mail: wpisz adres , tel.: 61-2810090

Powiatowy lekarz weterynarii:

Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst. , tel.: Kliknij tutaj, aby wprowadzid
tekst.

Otwarcie
Kowal:stajni
Zamknięcie stajni
Zebranie techniczne/przegląd
dokumentów
Przegląd weterynaryjny

2017-05-05
4. WARUNKI TECHNICZNE
2017-05-07
data / Nie przewiduje się

od godz. 15:00
godz. 22:00
godz. ---

data / Nie przewiduje się

godz. ---

Plac konkursowy

65 x 90m

zmodernizowany parkur piaskowym
Rozprężania
piasek
42 x 83m
Udostępnienie rozprężali - dotyczy
godz. Kliknij tutaj, aby wprowadzid
dnia przyjazdu
Kliknij tutaj, aby wprowadzid datę. tekst.
Łyżki bezpiecznikowe
GALA inż. W.Uchwat
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę słoma, za trociny dopłata 55 zł

Opłata
organizacyjna za boks od konia

Koszt (pln)
250 zł - ściółka słoma
Kliknij tutaj, aby wprowadzid tekst.

RUNDY
Duża runda (CC, GP)
Średnia Runda (C)

300 zł
250 zł

wpisz nazwę
wpisz kwotę
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
I FINANSOWE
wpisz nazwę
wpisz kwotę
program badao antydopingowych
15zł
podłączenie samochodu do prądu
100zł
siano (balik)
15 zł
słoma (balik)
własne
trociny (kostka/balot)
55 zł
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Propozycje
Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina
B
wyżywienie
własne
Polski Związek Jeździecki
5.1
5.2

Termin zgłoszeo imiennych:
2017-05-01
Termin zgłoszeo ostatecznych: 2017-05-01
Potwierdzenia dokonania przedpłaty należy wysyład na adres mailowy: stainia@agro-handel.com.pl Zgłoszenia

wyłącznie przez panel zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zawodykonne.com
5.3

Przedpłatę w wysokości 250 pln/ koo ( od zgłoszenia z boksem) , należy wpłacid najpóźniej w terminie zgłoszeo
ostatecznych tj. do 2017-05-01. i przesład na stainia@agro-handel.com.pl .

W przeciwnym razie organizator nie zapewnia boksów dla koni.
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 06-07.05.2017r. i
nazwą konia
5.4

Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeo ostatecznych, tj. po 2017-05-01 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane
opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeo ostatecznych są zwracane w wysokości 100%.

PRZY ZAWODACH OGÓLOPOLSKICH BĘDĄ ROZEGRANE KONKURSY
REGIONALNE , REGULOWANE OSOBNYMI PROPOZYCJAMI.
5.5

Dodatkowe uwagi Organizatora:
1. Zgłoszenia ważne tylko z dołączonym dowodem wpłaty na konto. Prosimy zaznaczyd , że będą Paostwo
korzystad z boksu.
2. Zgłoszenia bez opłaty są nieważne i nie gwarantują przyjęcia koni na zawody.
3. Opłaty te nie podlegają zwrotowi po wycofaniu się konia po terminie zgłoszeo ostatecznych.
4. Lista przyjętych zawodników i koni będzie dostępna na stronie www.zawodykonne.com

6. PROGRAM I NAGRODY
Pula nagród:

Nr
1

31. 200 PLN

Sobota, 06.05. godz. Podana po zamknięciu listy zgłoszeo
Konkurs
Rodzaj
I
II
Pula
zwykły,
1000
800
4100
Średnia Runda,
130cm

2

Duża Runda, 140cm

III

IV

V

VI

VII

VIII

25% *

600

500

400

300

200

100

200

Art. 238.2.1

dwufazowy Art.
274.5.5

5900

1500

1200

1000

600

500

400

300

200

200

5700

1500

1200

1000

700

500

300

200

100

200

Niedziela, 07.05.2017r.
3

Średnia Runda,
135cm

dwufazowy Art.
274.5.3
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4

Grand Prix Runda,
140cm

dwunawrotowy,
273.2.2
273.3.3.1
273.4.3.

15500

5000

3500

2500

1500

1000

800

600

400

31.200
Nagrody rzeczowe: NIE
Flots: tak Puchary:tak Statuetki:
wpisz

Dodatkowe uwagi Organizatora:
W konkursie Grand Prix w drugim nawrocie startuje 25% par ale nie mniej niż 10. Każdy zawodnik może
startowad na maksymalnie dwóch koniach. Nagrody otrzymują wszyscy zawodnicy , którzy ukooczyli drugi
nawrót.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
Finał ŚR - bez kwalifikacji
W konkursie GRAND PRIX zawodnik może wystartowad na maksymalnie 2 koniach - bez kwalifikacji

8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE

•
•
•
•

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepieo:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie - w dniu rozpoczęcia szczepieo
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 odbyd 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. Chełmooskiego 2 , tel.61-2841910 *Villa Natura ,.Podrzekta 3,63-140 Dolsk ,Tel.612825253 lub 605552553

10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
Propozycje Zawodów: Pełna nazwa zawodów - uzupełnia PZJ przy zatwierdzeniu
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2.
3.
4.
5.

Złożenie reklamacji/odwołania wymaga złożenia kaucji w wys.:300 PLN
Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
W ostatni dzieo zawodów każdy koo ma prawo startu dwa razy.
Zapisy do konkursów w biurze zawodów. Do konkursów sobotnich można dokonad do godz. 18.00 w piątek lub
ze zgłoszeo ostatecznych. Zapisy na konkursy niedzielne można dokonad do 20 min po zakooczeniu 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 mied miejsce
podczas zawodów i transportu
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie

11. SPONSORZY I PARTNERZY

12. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi byd zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może byd podporządkowany
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startów, dobrostan konia musi stad ponad wszelkimi
innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą byd 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 zagrażad dobrostanowi konia. Należy zwracad szczególną uwagę na teren zawodów, stan
techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeostwo, także podczas
podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom staranną opiekę po zakooczeniu zawodów, a także
humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia
obrażeo 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 :

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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