Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe
„Na koń” w Łagowie i Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA
serdecznie zapraszają na:
Otwarte Mistrzostwa Polski Południowo-Zachodniej Amatorów w Ujeżdżeniu na
Zamku Kliczków. Paramistrzostwa
edycja II 6-7 lipca 2019 r
Organizatorzy: Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Na koń” w Łagowie,
Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA

Miejsce: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Kliczków, Polska
Termin: 06-07.07.2019
Biuro zawodów czynne od godz. 10:00. Konkursy w sobotę i niedzielę rozpoczną się
od godz. 11:00

Zgłoszenia: Do dnia 04.07.2019 do godziny 23:59
Zgłoszenia odbywać się będą online JEDYNIE poprzez panel
www.zawodykonne.com
Żadna inna forma zgłoszeń nie będzie ważna.

Uczestnicy: Kluby i Sekcje PZJ, zawodnicy niezrzeszeni, goście z zagranicy
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Krzysztof Ksztoń
Sędzia: Kamila Ksztoń, Małgorzata Kram
Dyrektor zawodów: Anna Krzesiewicz
Lekarz weterynarii: Andrzej Potaczek
Program Zawodów:Sobota etap I, 06.07.2019 - Zawody towarzyskie:
1. DEBIUTY (program w załączeniu)
a) kategoria paraujeżdżenia
b) kategoria dla pozostałych jeźdźców

2. L2 RK (2019) styl
3. L2 (2016)
4. P1 (2016)

Niedziela, 07.07.2019 - Zawody towarzyskie:
1. DEBIUTY (program w załączeniu)
c) kategoria paraujeżdżenia
d) kategoria dla pozostałych jeźdźców

2. L2 RK (2019) styl
3. L2 (2016)
4. P1 (2016)
Uwaga - aby wziąć udział w Mistrzostwach Polski PołudniowoZachodniej i w Paramistrzostwach należy startować w obydwa
dni (sobota i niedziela) w tym samym konkursie, na tym
samym koniu. Do końcowej klasyfikacji liczona jest suma
procent z dwóch dni.

Rodzaj podłoża:Parkur i rozprężania – trawiaste podłoże
Plac konkursowy 20x40 – konkursy nr 1, 2, 3
20x60 – konkurs nr 4

Opłaty :Konkurs 1 – opłata za start w jednym dniu: 60zł / 13 EUR
Konkursy 2, 3, 4 – opłata za start w jednym dniu: 70zł / 15 EUR
W przypadku opłaty z góry za jeden przejazd w obydwu dniach w tym samym
konkursie od sumy wpisowego odejmuje się 10 zł.
W przypadku, gdy zawodnik startuje więcej niż jeden raz w tym samym
konkursie a zgłosi się do danego konkursu w obydwa dni, od każdego kolejnego
wpisowego odejmuje się kolejne 10 zł.

 Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze

zawodów na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. Zawodnicy
biorący udział w Mistrzostwach zobowiązani są wniesienia opłaty
wpisowej z góry za dwa dni (etap I i etap II). Wpisowe jest bezzwrotne
w przypadku rezygnacji w udziału w Mistrzostwach etap II.

Listy startowe:

Listy startowe będą widoczne na stronie www.zawodykonne.com, najpóźniej
05.07.2019 (piątek) od godz. 18.00

Sprawy organizacyjne:  Zawody skierowane głównie do osób nie posiadających licencji
jeździeckiej, niezrzeszonych w klubach jeździeckich, do parajeźdźców jak i
do wszystkich pozostałych startujących zawodników
 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata

















20 zł.
Treningowy wjazd na czworobok konkursowy możliwy będzie od godz. 9:30 do
10.45 i na piętnaście minut przed rozpoczęciem każdego konkursu .
Członkowie Stowarzyszenia „Na koń” i KJ „Na koń” z zapłaconą składką
członkowską za 2019 rok są zwolnieni z opłaty startowej.
Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do
biura zawodów przed rozpoczęciem konkursu.
Istnieje możliwość zapewnia boksów dla koni na terenie zawodów – tel.
601545538 Jan Bodzianny. Cena za boks ze słomą i z wodą – 50 zł. Cena za kostkę
siana -5 zł.
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania
weterynaryjne koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą
dopuszczone do startów.
Obowiązuje posiadanie numerów startowych zawodnika przypiętych
w widocznym miejscu.
Wszystkich zawodników obowiązują badania lekarskie lub co najmniej zgoda
lekarza na start w niniejszych zawodach!
Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach.
Wszelkie nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwać do gnojownika
usytułowanego na placu zawodów i oznaczonego.
Przyczepy i koniowozy prosimy parkować wyłącznie na miejscu wyznaczonym parking przy stajni na Folwarku Książęcym (w załączeniu mapa).
Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje noszenie
prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże podczas
zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów
a w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych
konkursów lub ograniczenia puli nagród finansowych.

 Wyniki

będą dostępne na stronie www.nakonwlagowie.eu oraz
Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego.

na

stronie

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, NALEŻY
ANULOWAĆ ZGŁOSZENIE NA PANELU www.zawodykonne.com

NAGRODY W KONKURSACH
Nr.
1.

Konkurs

DEBIUTY
Klasyfikacja a)
Klasyfikacja b)

2.

L2 RK

Nagrody
Sobota - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Niedziela - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Mistrzostwa (osobna klasyfikacja) – puchary za miejsca I-III, nagrody
rzeczowe
Sobota - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Niedziela - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Mistrzostwa (osobna klasyfikacja) – puchary za miejsca I-III, nagrody
rzeczowe

3.

L2

4.

P1

Sobota - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Niedziela - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Mistrzostwa (osobna klasyfikacja) – puchary za miejsca I-III, nagrody
rzeczowe (pasze)
Sobota - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Niedziela - flot’s i drobne nagrody rzeczowe za ukończone przejazdy
Mistrzostwa (osobna klasyfikacja) – puchary za miejsca I-III, nagrody
finansowe: 1 miejsce – 150 zł, 2 miejsce – 100 zł, 3 miejsce – 50 zł

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i/lub formy nagród lub w przypadku małej
frekwencji lub miejsc ex aeqo

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 z awodach. 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 uwag i 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 podnosze nia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
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.

Konkurs ujeżdżeniowy Debiuty – stępo-kłus

Kliczków 6-7 lipca 2019 r.

Czworobok 20 m x 40 m

A Wjazd stępem
X

Ukłon, ruszyć kłusem roboczym

C

W Prawo

M X F Wężyk jeden łuk
Pomiędzy F A K E Kłus anglezowany
E Koło 20m w prawo w półsiadzie
Pomiędzy E/B (H C M) Kłus roboczy ćwiczebny
Przed B Stęp
B Stój (przytulić się do szyi konia)
B F A Kłus anglezowany
A Stęp
K X M Stęp na luźnej wodzy
M Nabrać wodze
C Kłus roboczy
H X K Wężyk jeden łuk
A
X

Wjazd na linię środkową
Stój /ukłon

X C Zjazd stępem

Ocenie podlega głównie styl jeźdźca oraz rysunek!
Kategoria wiekowa – bez ograniczeń
Wypinacze dozwolone (gumowe bądź sztywne)
Możliwość udziału z osobą prowadzącą konia w kategorii a i b bez ograniczenia wieku
zawodnika.

L-2 R-K

http://www.pzj.pl/sites/default/files/L2RK_2019.pdf

L-2

http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/L2_2016_0.pdf

P-1

http://www.pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P1_2016_0.pdf

