PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
MACH NICE 3-4.06.2017 r.
I OSOBY OFICJALNE

1.

1.

Informacje ogólne

Miejsce rozgrywania zawodów:

Machnice k/o Trzebnicy

Kategoria:

Zawody Regionalne w Skokach

w
przez Przeszkody

1.2.

Termin:

3-4.06.2017 r.

Organizator

KS „Śląsk ”
55-114 Wisznia Mała
Machnice 8
tel.

882 16 43 16,
695-759-857

fax 71 3124598,
e-mail: zawodywks-ptak@wp.pl
1.3.

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący zawodów:

Edward Ptak

Dyrektor zawodów:

Emilia Ptak

Dyrektor techniczny

Czesław Goleń

1.4.

Gospodarza toru:

Paweł Gołygowski

1.5.

Sędziowie
Sędzia główny:

Elżbieta Strzeszewska

Sędzia stylu:

Jacek Pękalski

Sędzia DZJ:

Grzegorz Jasiczek

Członkowie:

Wiktoria Strzeszewska

Komisarz:

Zofia Falińska

II WARUNKI OGÓLNE

2.1.

Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ

2.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub
poszczególnych
Konkursów. Pierwszeństwo przyjęcia na zawody mają zawodnicy
zgłoszenie do zawodów ogólnopolskim następnym kryterium jest kolejność
zgłoszeń.
2.3.

Główną stroną informacyjną zawodów jest strona: www.zawodykonne.com

2.

3.1.

Udział i Zgłoszenia:

Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ.

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby startujących do 200 koni.
•

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub
poszczególnych konkursów, w przypadku gdy liczba koni zgłoszonych do
konkursu jest mniejsza niż 20. Organizator, w takim przypadku ma
obowiązek poinformowania o tym zawodników, poprzez umieszczenie
stosownych informacji na stronie internetowej, na której umieszczane są
listy startowe oraz wyniki.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród w
poszczególnych konkursach, jeśli liczba koni zgłoszonych do danego konkursu
będzie niższa niż 20 koni.

3.

Warunki Techniczne

4.1.

Zawody otwarte podłoże: piasek kwarcowy

4.2.

Rozprężalnia podłoże: piasek kwarcowy

4.

Warunki Udziału

5.1.

Zawodnicy – na koszt własny,

5.2.

Luzacy – na koszt własny,

5.3.

Konie – koszt transportu pokrywają delegujący.

III ZGŁOSZENIA I OPŁATY
Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby
zgłaszającej.
1.

Opłaty startowe: Opłata 50 zł od każdego startu.

2.

Opłata minimalna: 100 zł, płatna przelewem, na konto podane w pkt
6.5
Pozostałych opłat należy dokonywać w biurze zawodów najpóźniej na 2
godziny przed rozpoczęciem konkursów. Bez dokonanej wpłaty zawodnicy
oraz konie będą skreślani z list startowych.
Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż ww. terminie
pobierana będzie opłata w wysokości 20.00zł.

3.

Opłata za boks jest jedynym potwierdzeniem rezerwacji boksu

Termin zgłoszeń ostatecznych

29.05.2017

Zgłoszenia prosimy wysyłać JEDYNIE poprzez stronę internetową:
www.zawodykonne.com (zakładka: Machnice)
Inne formy zgłoszeń nie będą ważne. W razie problemów technicznych, prosimy
o kontakt na adres: zawodywks-ptak@wp.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości startujących koni.
Organizator poda ostateczną listę przyjętych par do dnia 29.05.2017r.
Rezerwacja boksów jest ważna TYLKO poprzez panel na stronie
internetowej www.zawodykonne.com a rezerwacja dokonana jest tylko z
dołączonym dowodem wpłaty na konto.
W przypadku wycofania się konia po terminie zgłoszeń ostatecznych oplaty
za boks nie podlegają zwrotowi.

4.

Boksy:
Boksy zamawiać można do dnia 29.05.2017r. tylko poprzez panel
zgłoszeń na stronie www.zawodykonne.com (, tylko z dołączonym
dowodem wpłaty na adres organizatora: zawodywks-ptak@wp.pl

6.4.

Niewypełnienie obowiązku wynikającego z pkt. 6.3. spowoduje
nieskuteczność rezerwacji. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia
Organizatorowi, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia boksu
Zgłaszającemu,
jednak jest obowiązany do zwrotu opłaty za boks.
5.

Opłaty za boks należy dokonać na konto:

7. PKO BP S.A.
8.
55-100 Trzebnica, ul Henryka Pobożnego 1 Wojskowy Klub Sportowy
9.
„Śląsk” Wrocław 96 1020 5297 0000 1102 0153 8164
10.
W tytule – Imię i Nazwisko/Klub_Opłata za boks data zawodów

PKO BP S.A.
55-100 Trzebnica, ul Henryka Pobożnego 1 Wojskowy Klub Sportowy
„Śląsk” Wrocław 96 1020 5297 0000 1102 0153 8164
W tytule – Imię i Nazwisko/Klub_Opłata za boks data zawodów
Opłaty za boksy nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji ze startów w
zawodach po ostatecznym terminie rezerwacji boksów, wyrażonym w pkt. 6.3.
Opłata za boks:
Opłata za boks za 2 dni zawodów (ściółka standard – słoma):
200 zł – stajnie namiotowe/zewnętrzne
250 zł – stajnia murowana
350zł- stajnia prestige
Wszystkie boksy dostępne są od piątku 02.06.2017 od godz. 12.00
** W panelu zgłoszeniowym konieczne jest zaznaczenie rodzaju
zamawianego boksu. Brak zaznaczenia rodzaju oznacza rezerwację
boksu namiotowego lub zewnętrznego
Ściółka- słoma.
Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:
Siano: 15zł za balik
trocin - 50zł za balot
Opłata za przyłącze do prądu: 180 zł (za całe zawody) + 50 zł za każdy
dodatkowy dzień

Informacje o przyłączu do prądy JEDYNIE przez panel
www.zawodykonne.com

IV DOKUMENTY I PRZEPISY WETERYNARYJNE
Konie muszą posiadać aktualne szczepienia, aktualną licencję. Bez w/w
dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu.
Dokumentacja dla klubów i zawodników zgodna z wymaganiami
Polskiego Związku Jeździeckiego

V RÓŻNE
9.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i
kradzieże.

9.2.

W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach
trener, luzak, właściciel konia) oraz konie mające wykupione boksy.

9.3

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem
propozycji zawodów,
1.

Miejsce

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Adres

Tel, www

Cena

Hotel Stary Machnice 8
Folwark

882-16-43-16
od 260zł/pokój
www.ptakmachnice.
pl

Domki w
Machnicac
h

Machnice 8

882-16-43-16

500 zł/domek

Hotel Ptak

ul. Św.
Wincentego 43,
Wrocław

71-372-12-00
www.ptakhotel.pl

od 150 zł/pokój

Zachęcamy Państwa do skorzystania z noclegów w nowootwartym
obiekcie w Machnicach! Hotel Stary Folwark (przy hipodromie) już jest
do Państwa dyspozycji!
więcej na www.ptakmachnice.pl lub na https://www.facebook.com/
Stary.Folwark.Machnice/
V PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 03.06.2017 r.
Konkurs nr 0- Mini LL (do 80 cm)

towarzyski

Konkurs nr 1 – klasy LL (do 90 cm)

dokładności bez rozgrywki

art.238.1.1

Konkurs nr 2 – klasy L (100 cm)

dokładności bez rozgrywki

art.238.1.1

Konkurs nr 3 –klasy P (110 cm)

dwufazowy

art.274.5.3

Konkurs nr 4–klasy N (120 cm)

dokładności bez rozgrywki

art.238.1.1

Konkurs nr 5-klany N-1 (120cm)

Konkurs z Jokerem

art.269.5

Konkurs nr 6–klasy C (130 cm)

dwufazowy

art.274.5.3

Niedziela 04.06.2017 r.
Konkurs nr 0’- Mini LL (do 80 cm)

towarzyski

Konkurs nr 7 – klasy LL (do 90 cm)

dokładności bez rozgrywki

art.238.1.1

Konkurs nr 8 – klasy L (100 cm)

dokładności bez rozgrywki

art.238.1.1

Konkurs nr 9-klasy L (100cm)

Konkurs Egzaminacyjny

Konkurs nr 10–klasy P (110 cm)

zwykły

Konkurs nr 11–klasy N (120 cm)

dwufazowy

Konkurs nr 12-klasy N-1 (125 cm)

szybkości

Konkurs nr 13–klasy C (130 cm)

dwufazowy

Nagrody

art.274.5.3
art.274.5.3

art.274.5.3

Konkursy 1,2,4,5,7,8,9 (LL i L)- flots
Konkursy 3,5 (P)- nagrody rzeczowe
Konkursy 4,5,6, 11,12,13 - nagrody finansowe:

Klasa Pula

P
N
N-1
C
P
N
N-1
C

I
II
III
miejsc miejsc miejsce
e
e
SOBOTA
nagrody rzeczowe
800
300
200
150
800
300
200
150
1050 400
300
200
NIEDZIELA
nagrody rzeczowe
800
300
200
150
800
300
200
150
1050 400
300
200

IV
V
miejsce miejsce

100
100
100

50
50
50

100
100
100

50
50
50

Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki
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.

