Propozycje Zawodów Regionalnych w sezonie 2017

Nazwa zawodów:

ZR Wrocław przy Wago CSN

Miejsce:
Data:

Wrocław, hala WTWK
od 2017-11-10 do 2017-11-12

Ranga:

Wybierz
element.

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: 2015.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. wydanie/rok: wpisz
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. wydanie/rok: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Propozycje zostały zatwierdzone:
DZJ
data

Wrocław
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

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

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

1. ZAWODY
rew.0
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Ranga:
Kategoria:
Miejsce/Adres:
Termin:

Zawody Regionalne Wybierz element. / Wybierz element. / halowe
JM / J / MJ / S / --- / --WTWK Wrocław, ul. Zwycięska 2
od 2017-11-10 do 2017-11-12

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

KS Jumping Events
ul. Chotomińks 41A, 61-311 Poznań
tarantevents@gmail.com
0048 602 450 080
www.tarantevents.pl, www.csnwroclaw.pl
Agnieszka Tarant , e-mail: tararantevents@gmail.com , Kliknij
tutaj, aby wprowadzić tekst.
Tarant Events , e-mail: agnieszkatarant@gmail.com , tel.: 792
345 080
Adam Piwosz , tel.: 660099373
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Członkowie Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia DZJ:
Sędzia stylu:
Delegat Techniczny:
Asystent Delegata technicznego:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:
Szef Komisarzy:
Komisarze:
Delegat weterynaryjny PZJ:
Lekarz weterynarii zawodów:

Józef Śnieżek, klasa uprawnień: 1 , e-mail: Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst. , tel.: 606 852 922
Urszula Zywer, klasa uprawnień: klasa uprawnień: 3
Grzegorz Jasiczek, klasa uprawnień: 1 , e-mail: Kliknij tutaj,
aby wprowadzić tekst. , tel.: 606 852 922
wpisz , klasa uprawnień: wpisz klasę , e-mail: wpisz adres ,
tel.: wpisz
wpisz , klasa uprawnień: wpisz klasę
Piotr Sokołowski , klasa uprawnień: LGT2 , e-mail: wpisz
adres , tel.: wpisz
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. , klasa uprawnień: LGT
2/1
Małgorzata Krawczyk , klasa uprawnień 2: wpisz klasę , email: wpisz adres , tel.: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Małgorzata Krawczyk
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. , uprawnienia: wpisz
uprawnienia , e-mail: wpisz adres , tel.: wpisz
Różycki Przemysław , uprawnienia: wpisz uprawnienia , email: wpisz adres , tel.: 601 501 521
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Powiatowy lekarz weterynarii:

Krzysztof Niementowski , uprawnienia: wpisz uprawnienia ,
e-mail: wpisz adres , tel.: 71 347 98 20
Robert Frątczak , tel.: 726 030 628

Kowal:

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

2017-11-09
2017-11-12
data / Nie przewiduje się

od godz. 12:00
godz. 20:00
godz. ---

data / Nie przewiduje się

godz. ---

Plac konkursowy - hala
Kwarcowe z włókniną
35 x 67m
Rozprężania - hala
piesek z włókniną
20 x 60m
Udostępnienie rozprężali 2017-11-09
godz. 16:00- 20:00
dotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe
Gala Włodzimierz Uchwat
Organizator zapewnia ściółkę słomianą. Trociny dopłata 50 zł za bal.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
organizacyjna za boks od konia
organizacyjna bez boksu od konia
RUNDY
Startowe

Koszt (pln)
300 zł – ściółka słoma
wpisz kwotę

podłączenie samochodu do prądu
siano (balik)
słoma (balik)
trociny (kostka/balot) dotyczy również
pierwszego ścielenia

150zł
50 zł

50 zł od startu w klasach L i P

5.1

Termin zgłoszeń wstępnych/imiennych:
Termin zgłoszeń ostatecznych:

2017-11-02
2017-11-02

5.2

Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z przelewem przedpłaty za boks.
Panel Zgłoszeniowy na stronie tarantevents.pl i platformie Zawodykonne.com

5.3

Przedpłatę na boksy w wysokości 300 PLN należy wpłacić najpóźniej w terminie zgłoszeń
ostatecznych tj. do 2017-11-02.
Dane do przelewu:
Klub Sportowy Jumping Events
ul. Chotomińska 41A
61-311 Poznan
Bank: Bank Pocztowy SA
Numer konta: 75 1320 1016 3313 5458 2000 0001
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Prosimy w treści przelewu dokładnie podać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę konia/koni jakich
przelew dotyczy.
5.4

Po wycofaniu konia po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj. po 2017-11-02 opłaty nie podlegają
zwrotowi. Dokonane opłaty w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są
zwracane w wysokości 100%.

5.5

W trzecim dniu zawodów (niedziela) koń ma prawo startu 1 raz.

5.6
Zapisy do konkursów: na piątek przez zawodykonne.com, na sobotę i niedzielę - w sobotę w biurze
zawodów do 19.00.
5.7

Dodatkowe uwagi Organizatora:

6. PROGRAM I NAGRODY
Piątek 10 11 2017 r.
Konkurs nr 1R – klasy L dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1
Konkurs nr 2R – klasy P zwykły, art. 238.2.1, nagrody: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce
– 100 zł.
Sobota 11 11 2017 r.
Konkurs nr 3R – klasy L dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1
Konkurs nr 4R – klasy P zwykły, art. 238.2.1, nagrody: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce
– 100 zł.
Niedziela 12 11 2017 r.
Konkurs nr 5R – klasy L dokładności bez rozgrywki, art. 238.1.1
Konkurs nr 6R – klasy P zwykły, art. 238.2.1, nagrody: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce
– 100 zł.

Uwaga – zgodnie z przepisami PZJ w zawodach trzydniowych ZR przy ZO w
niedzielę każdy koń może startować tylko raz. Dotyczy to również koni
startujących tylko w niedzielę.

Nagrody rzeczowe: nie
Flots: tak
Puchary: tak
Statuetki: wpisz
Dodatkowe uwagi Organizatora:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH

Bez kwalifikacji
rew.0
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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
Hotele: Bacero***, ul. Ołtaszyńska 107 (500 m od zawodów). hotelbacero.com.pl, Tel. 71 793 26 45,
mail: hotelbacero@hotelbacero.com.pl
Koszt pokoju ze śniadaniem na hasło „CSN” 1 osobowy 240 PLN/doba, 2 osobowy 280 PLN /doba

Miejsce parkingowe 25 PLN /doba

Wyżywienie bary na terenie zawodów.

10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
10.1 Podczas zawodów zostaną rozegrane konkursy zawody regionalne w klasach L i P – osobne propozycje
10.2 Kolejność konkursów może ulec zmianie.

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.
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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.
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.
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