PROPOZYCJE REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW
JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI
KRUSZYŃSCY
ROŚCISŁAWICE 5-6-7.05.2017r.
1. MIEJSCE ZAWODÓW: ul. Leśna 28, 55-120 Rościsławice k/ Obornik Śląskich
2. TERMIN ZAWODÓW:
piątek 5 maj/2017, sobota 6 maj/2017, niedziela 7 maj/2017
3. ORGANIZATORZY: dyrektor zawodów Iwona Kruszyńska, osoba kontaktowa
Dominika Luty tel. 790-777-925,
4. ZGŁOSZENIA I BOKSY: Zgłoszenia do dnia 03.05.2017r. przez panel
www.zawodykonne.com Rezerwacje boksów do dnia 02.05. do godziny 12.00
przez panel www.zawodykonne.com Ceny za boksy: 3 dni 230zł, 2 dni 170zł, 1
dzień 100zł. Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają konie biorące udział w
zawodach 3 dni. W cenę boksu wliczona jest słoma i siano dla jednego konia.
5.OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny: Marek Pawłowicz
Sędzia DZJ: Grzegorz Jasiczek
Sędziowe: Zofia Falińska, Kamila Ksztoń, Wanda Bonkowska
Gospodarz toru: Paweł Gołygowski
6. WARUNKI OGÓLNE: Zawody rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i
regulaminami PZJ.
7.WARUNKI TECHNICZNE: parkur na placu zewnętrznym o wymiarach 40x80
podłoże kwarcowe, rozprężalnia na hali o wymiarach 23x50 podłoże kwarcowe.

8.PROGRAM:
PIĄTEK 5 maj (rozpoczęcie zawodów godzina 11:00)
KONKURS NR 1 : 70cm towarzyski dokładności Art. 238.1.1
I eliminacja do „Mini Grand Prix 70” * warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 2: LL towarzyski dokładności Art. 238.1.1
I eliminacja do „Mini Grand Prix LL” * warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 3: L dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 4: P zwykły Art. 238.2.1
KONKURS NR 5: N dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 6: C dwufazowy Art. 274.5.3

SOBOTA 6 maj (rozpoczęcie zawodów godzina 9:00)
KONKURS NR 7: 70cm towarzyski zwykły Art. 238.2.1
II eliminacja do „Mini Grand Prix 70” * warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 8: LL towarzyski zwykły Art. 238.2.1
II eliminacja do „Mini Grand Prix LL” * warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 9: L zwykły Art. 238.2.1
KONKURS NR 10: P dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 11: N zwykły Art. 238.2.1
KONKURS NR 12: BINGO **szczegółowy regulamin rozgrywania konkursu BINGO zostanie opublikowany
na www.zawodykonne.com do dnia 27.04.2017

NIEDZIELA 7 maj (rozpoczęcie zawodów godzina 9:00)
KONKURS NR 13: 70cm towarzyski dokładności z rozgrywką „Mini Grand Prix 70”
Art.238.1.2* warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 14: LL towarzyski dokładności z rozgrywką „Mini Grand Prix LL”
Art.238.1.2* warunki rozgrywania załącznik nr 1
KONKURS NR 15: L dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 16: P dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 17: N zwykły Art. 238.2.1
KONKURS NR 18: C dokładności z rozgrywką „Grand Prix” Art.238.1.2

9. NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, honorowe oraz flot’s dla
zwycięzców.
Pula nagród rzeczowych i finansowych 13 000 zł
KONKURS NR 1 : 70cm towarzyski – I-III miejsca nagrody losowane
KONKURS NR 2: LL towarzyski – I-III miejsca nagrody losowane
KONKURS NR 3: L– I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 4: P – I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 5: N – I miejsce 300, II miejsce 200, III miejsce 100
KONKURS NR 6: C – I miejsce 400, II miejsce 300, III miejsce 200
KONKURS NR 7: 70cm towarzyski – I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 8: LL towarzyski – I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 9: L – I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 10: P – I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 11: N - I miejsce 350, II miejsce 250, III miejsce 150
KONKURS NR 12: BINGO – I miejsce 2000
KONKURS NR 13: 70cm towarzyski „Mini Grand Prix 70”
I-V miejsca nagrody rzeczowe i honorowe
KONKURS NR 14: LL towarzyski „Mini Grand Prix LL”
I-V miejsca nagrody rzeczowe i honorowe
KONKURS NR 15: L I-III miejsca nagrody rzeczowe
KONKURS NR 16: P I-III miejsca nagrody rzeczowe i bony do sklepu jeździeckiego
KONKURS NR 17: N – I miejsce 450, II miejsce 350, III miejsce 250, IV miejsce 150
KONKURS NR 18: C dokładności z rozgrywka „Grand Prix”
– I miejsce 850 + paka unicase , II miejsce 650, III miejsce 450, IV miejsce 250

10. GODZINY I LISTY STARTOWE:
ostateczne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe
na piątek bedą na platformie www.zawodykonne.com w czwartek 04.05.2017r.

11. OPŁATY ORGANIZACYJNE: 50 zł od startu. Zamknięcie listy startowej na 1
godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed
zamknięciem listy. Każda zmiana na liście startowej po jej zamknięciu podlega
opłacie w kwocie 30 zł. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną
opłatą organizacyjną. Dla każdego zawodnika biorącego udział w zawodach w
ramach opłaty organizacyjnej organizator zapewnia jednorazowo ciepły posiłek
oraz napój.
12. NOCLEGI I PRZYŁĄCZE DO PRĄDU:
Noclegi: Hotel Olimp, ul. Poniatowskiego 22, Oborniki Śl. tel. 71 310 12 70
Retro, ul. Piłsudskiego 8, Oborniki Śląskie, tel. 71 310 13 92
Port Uraz, Uraz tel. 71 310 83 83
Villa Barbara, Wielka Lipa tel. 504 595 549
Przyłącze do prądu 150zł całe zawody.
12. UWAGI
- Organizator prosi wszystkich, którzy chcą przyjechać na zawody koniowozem,
aby poinformowali mailowo lub telefonicznie o wymiarach pojazdu i stronie
rozładunku- przygotowane zostanie wtedy specjalne miejsce parkingowe.
- Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z przyczyn
atmosferycznych lub losowych, oraz przyjęcia ograniczonej liczby zawodników i
koni.
- Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
- 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.

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób
zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu
Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest
najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie
sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro
musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia,
stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą,
odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w
zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia
bezpieczeństwa po operacjach , w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego
traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić
szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj
podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze
powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę
po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu
kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do
stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym
zakresie.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WARUNKI ROZGRYWANIA „MINI GRAND PRIX 70” I „MINI GRAND PRIX LL”
1. Podczas trzydniowych zawodów w skokach w Stadninie Koni Kruszyńscy
rozgrywanych w dniach 5,6,7 maja 2017 zapraszamy Was do udziału w
specjalnym konkursie przeznaczonym dla zawodników biorących udział w
konkursach o wysokości 70cm oraz LL.
2. W „MINI GRAND PRIX 70” i „MINI GRAND PRIX LL” mogą wziąć udział
zawodnicy, którzy nigdy w karierze nie posiadali drugiej klasy sportowej.
3. W piątek i w sobotę rozegrane zostaną konkursy (odpowiednio numer 1 i 7 dla
„MINI GRAND PRIX 70” oraz 2 i 8 dla „MINI GRAND PRIX LL”), które będą
eliminacjami do konkursu głównego ( numer 13 i 14). Wyniki konkursów
eliminacyjnych będą decydować o tym z jaką ilością punktów przystąpią do
finału zawodnicy (liczy się ilość punktów karnych, a nie zajęte miejsce; wynik
to suma punktów z dwóch dni). W przypadku podwójnych przejazdów w danej
klasie, do klasyfikacji końcowej liczy się tylko wynik pierwszego przejazdu.
4. Niedzielne konkursy „MINI GRAND PRIX 70” i „MINI GRAND PRIX LL”
rozegrane zostaną jako konkursy dokładności z rozgrywką. Do rozgrywki
dojdzie, jeśli konkursy eliminacyjne i finałowy nie wyłonią zwycięzcy.
Rozgrywka rozgrywana będzie na zasadach konkursu zwykłego.
5. W finale zawodnicy mogą startować maksymalnie na dwóch koniach, do
rozgrywki wybiera się jednego konia.
6. Po zakończeniu zmagań finałowych odbędzie się uroczysta dekoracja
zawodników z wręczeniem nagród.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższych
ustaleniach, o czym zobowiązuje się poinformować zawodników biorących
udział w rozgrywkach.

