BIAŁY LAS STAJNIA PRZYBYLSCY
Propozycje Regionalnych i
Towarzyskich Zawodów w Skokach przez przeszkody w
ośrodku Jeździeckim Biały Las oraz propozycje Kwalifikacji do MPMK -B
1-2.09/2018

1. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki Biały Las, Wierzbna, 58-100 Świdnica
2. Termin zawodów: 1-2.09/2018
3. Organizatorzy: Ośrodek Jeździecki Biały Las, Dolnośląski Związek Jeździecki
Dyrektor zawodów: Grzegorz Przybylski, osoba kontaktowa: Paulina Przybylska 661612520, biuro
zawodów: Dorota Antoniak
4. Zgłoszenia: Wyłącznie przez panel:

www.zawodykonne.com

do dnia 30.08 do

godziny 12:00 - Dodatkowe informacje pod numerem.605371673
5. Termin zgłoszeń: 30.08.2018 do godz.12:00
6. Boksy: Liczba boksów ograniczona, zgłoszenia na boksy tylko do dnia 28.08 tylko poprzez
przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres zawody.bialylas@gmail.com.. Telefon kontaktowy:
661612520

Boksy w stajni letniej namiotowej – 260zł
Boksy w stajni murowanej -350zł
Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą. Boksy będą dostępne od dnia 31.08.2018
od godziny 12:00..Proszę zabrać ze sobą żłoby.. Organizator nie osiada w sprzedaży siana
ani słomy.
Opłatę za boksy należy dokonywać na konto:
Biały Las Grzegorz Przybylski
Panków 24
58-100 Świdnica
84 1090 2343 0000 0001 3105 6725
W tytule przelewu należy napisać nazwę konia oraz nazwisko zawodnika.
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Opłaty za boksy nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach po terminie
Bez wpłaty na konto rezerwacja boksów nie będzie uwzględniania.
7. Osoby oficjalne:
Sędzia główny zawodów: Włodzimierz Gajda
Sędzia DZJ: Grzegorz Jasiczek
Sędzia stylu: Bogdan Kuchejda
Sędziowie: Urszula Zywer, Krzysztof Antoniak
Gospodarz Toru - Paweł Gołygowski
Obsługa komputerowa: Lidia Twardowska-Gajda
Biuro zawodów: Dorota Antoniak
8. Warunki ogólne:

Zawody rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ
Regulamin rozgrywania zawodów krajowych - skoki
Regulamin Weterynaryjny PZJ
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na start
W przypadku wycofania konia po 30.08.2018 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty w
przypadku wycofania konia przed powyższym terminem zwracane w wysokości 100%. Zawodnicy,
którzy zrezygnują ze startu w zawodach po 30.08.2018 lub nie przyjadą w ogóle na zawody
zobowiązane są do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w terminie do 3
dni po zawodach. Jeśli zawodnik nie dokona opłaty zostanie mu przesłany rachunek Opłaty dotyczą
zarówno wpisowych jak i opłaty za boksu
Zaproszeni: Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w WZJ, zawodnicy niezrzeszeni. W
zawodów towarzyskich startujący nie muszą posiadać licencji sportowej.

przypadku

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na swój koszt i ryzyko - organizator nie ponosi
odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i
koni, również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń; zaleca jednak ubezpieczenie NW
a koni od OC
Warunki techniczne:
 Parkur na placu zewnętrznym podłoże kwarcowe w systemie Ebbe und Flutt firmy
Equistystem.pl o wymiarach 50m x60m,
 rozprężalnia nr 1(skoki, galop) o podłożu kwarcowym w systemie Ebbe und Flutt;
 rozprężalnia nr II kryta ujeżdżalnia (stęp i kłus) o podłożu piaszczystym.


Wierzbna, 58-130 Żarów, Tel: 605371673, 661612520, www.bialylas.pl, e-mail:
stajnia.bialylas@gmail.com,

 Przeszkody aluminiowe firmy M&A,
 kłódki bezpieczeństwa Beck& Heun
Program Zawodów Regionalnych oraz Kwalifikacji MPMK
1.09.2018 sobota
Konkurs nr 1 LL towarzyskl 50-60cm dokładności
Konkurs nr 2 LL towarzyskl 80-90cm dokładności
Konkurs nr 3 L dokładności bez rozgrywki Art. 238pkt 1
Konkurs nr 4 L egzaminacyjny Regulamin B art.6
Konkurs nr5 P zwykły Art.238 pkt.2.1
Konkurs nr6 N dwufazowy art. 274 .5.3 -o puchar firmy Equisystem.pl
Konkurs nr 7 C zwykły Art.238 pkt.2.1
Koknkurs nr 8 Kwalifik. MPMK koni 4-l
Koknkurs nr 9 Kwalifik. MPMK koni 5-l
Koknkurs nr 10 Kwalifik. MPMK koni 6-l
2.09.2018 niedziela
Konkurs nr 11 LL towarzyski dokładności (60cm – 70cm)
Konkurs nr 12 LL towarzyski dokładności (80cm – 90cm)
Konkurs nr 13 L dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1
Konkurs nr 14 L egzaminacyjny Regulamin B art.6
Konkurs nr15 P dwufazowy Art. 274 .5.3
Konkurs nr 16 N zwykły zwykły Art.238 pkt.2.1
Konkurs nr 17 C dwufazowy o puchar firmy Equisystem.pl art. 274.5.3
Koknkurs nr 18 Kwalifik. MPMK koni 4-l
Koknkurs nr 19 Kwalifik. MPMK koni 5-l
Koknkurs nr 20 Kwalifik. MPMK koni 6-l

Nagrody
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i finansowe dla zawodników oraz flots dla koni.
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Konkursy nr: 1,2,3,4,11,12,13,14 – flots
Konkurs nr 5 i 15 - nagrody rzeczowe
Konkurs nr 6 i 16 – nagrody finansowe * – I m-ce: 150zł, II m-ce 100zł, III m-c 50zł
Konkurs nr 7 oraz 17– nagrody finansowe * - I m-ce 200zł, II m-ce 150zł, I m-ce 100zł
Konkurs nr 8,9,10,18,19,20, – flots

*Liczba nagradzanych miejsc w danym konkursie zależy od liczby przejazdów w konkursie. Do 4
przejazdów – płatne 1 miejsce Od 5 do 10 przejazdów – płatne 1-2 miejsca Powyżej 10
przejazdów – płatne1-3 miejsca.
Godziny i listy startowe
Ostateczne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe będą dostępne na
platformie: www.zawodykonne.com na dzień przed zawodami - 31.08.2018
Opłaty organizacyjne
Konkursy regionalne 55zł od startu
Konkurs nr 4 i nr 14 – 60zł od startu
Konkursy kwalifikacyjne MPMK – 70zł od startu
Opłatę należy uiścić na godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Każda zmiana na liście
startowej po jej zamknięciu podlega opłacie 30zł. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za
zdwojoną opłatą organizacyjną.

Noclegi
Restauracja Hotel Biały Las - na miejscu. Kontakt 661612520. Liczba pokoi ograniczona
Fb: Biały Las Restauracja Hotel - Wierzbna
Wyżywienie
Restauracja Biały Las na miejscu
Śniadania od godziny 7:00 do 11:00 – możliwość wykupienie na miejscu
Obiad od godziny 12:00 (bufet obiadowy – lub z karty menu)
17. Partnerzy zawodów:
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18. Uwagi


Zawodnicy startujący w zawodach towarzyskich są zobowiązani przedstawić aktualne
zaświadczenie od lekarza oraz zgodę rodziców



Zgłoszenie się do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją propozycji zawodów



Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia o jego przyjęciu



Rezerwacja boksów jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji



Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży , zniszczeń, pożarów i
innych zdarzeń losowych



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ograniczenia
liczby startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń.



W piątek, 31.08. 18 place treningowe będą dostępne do godziny 20.30



Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn atmosferycznych
lub losowych.



Dekoracje zwycięzców obędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów



Konie muszą posiadać numery startowe



Psy należy trzymać na smyczy



Prosimy sprzątać odchody po swoich koniach



W przypadku konieczności lonżowania koni – należy to zrobić na hali – nie wolno
lonżować koni na rozprężalni nr I
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Oczekuje się, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,

będą przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do
wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro

konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w

zawodach.
4.

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.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
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