Klub Jeździecki BRAWURA i Klub Jeździecki Łużyckie Stowarzyszenie
Rekreacyjno – Sportowe „Na koń” w Łagowie
serdecznie zapraszają na:
Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody
na Zamku Kliczków
V edycja cyklu o Tytuł Mistrza Borów Dolnośląskich i Nagrodę Zamku
Kliczków

Organizatorzy: Klub Jeździecki BRAWURA, Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe
„Na koń” w Łagowie, KJ Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe
„Na koń” w Łagowie, Zamek Kliczków
Telefon do organizatora – 603 499 848
Miejsce: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Kliczków
Termin: 20.06.2020
Biuro zawodów czynne od godz. 10:00. Konkursy rozpoczną się od godz. 11:00

Zgłoszenia: Do dnia 19.06.2020 do godziny 18.00
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
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Justyna Borysewicz-Rudy
Sędzia DZJ Zbigniew Bojda
Sędziowie: Lidia Twardowska – Gajda, Anna Krzesiewicz, Włodzimierz Gajda
Sędzia wytyczne COVID-19 Anna Krzesiewicz
Komisarz zawodów: Krzysztof Ksztoń

Gospodarz toru: Andrzej Potaczek
Dyrektor zawodów: Jan Bodzianny
Lekarz weterynarii: Agnieszka Litwa
Program Zawodów:

Sobota, 20.06.2020 –
Zawody towarzyskie:
1 T. Krzyżaczki do 40 cm dokładności /238.1.1/
2 T. LL 50 cm – 60 cm dokładności /238.1.1/
3 T. LL 70 cm - 90 cm dokładności /238.1.1/ O nagrodę Prezesa Klubu
Jeździeckiego BRAWURA
4 T. L 100 cm zwykły /238.2.1/ Pierwszy konkurs piątej edycji cyklu o Tytuł
Mistrza Borów Dolnośląskich i Nagrodę Zamku Kliczków
Zawody regionalne:
1 R. Konkurs klasy LL- 90 cm dokładności /238.1.1/
2 R. Konkurs klasy L/L1 – 100 cm /260.3/
Przeszkoda dodatkowa – do 105 cm
260.3 - KONKURS NA ZASADZIE KONKURSU ZWYKŁEGO. po zakończonym
przejeździe i po zamknięciu czasu podstawowego z konkursu w celu anulowania
tylko jednego błędu z parkuru można podjąć tylko jedną próbę skoczenia
PRZESZKODY DODATKOWEJ (trudniejsza technicznie do105 cm) w czasie 30
sek. Dotyczy to tylko zawodników którzy uzyskali punkty karne z parkuru. Skok
przeszkody dodatkowej nie jest obowiązkowy. Zawodnik sam decyduje czy
podejmuje próbę pokonania przeszkody dodatkowej. Punktacja: pokonanie
bezbłędnie przeszkoda powoduje anulacją 4 punktów karnych z przejazdu
podstawowego, zrzutka – powoduje dodanie do wyniku z przejazdu
podstawowego 4 punkty karne). Suma nieposłuszeństw w konkursie
podstawowym i próbie skoczenia przeszkody dodatkowej sumuje się i jest
oceniana wg przepisów PZJ.
3 R. Konkurs klasy P - 110 cm dokładności z rozgrywką /238.1.2/ O nagrodę
Zamku Kliczków
4 R. Konkurs klasy N - 120 cm O wzrastającym stopniu trudności z jokerem
/269/ zwykły /238.2.1/ Puchar Prezesa Łużyckiego Stowarzyszenia RekreacyjnoSportowego „Na koń” w Łagowie

Rodzaj podłoża:

Parkur i rozprężania – trawiaste podłoże

Opłaty :

Konkursy towarzyskie : 1T, 2T, 3T, 4T

40zł

Konkursy regionalne :

50zł

1R, 2R, 3R, 4R

Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłat w gotówce w biurze
zawodów na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
Listy startowe będą widoczne na stronie www.zawodykonne.com, najpóźniej
Listy startowe:
19.06.2020 (piątek) od godz. 20.00

Sprawy organizacyjne:
 Zawody

będą rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ
z uwzględnieniem wytycznych i regulaminów COVID-19

 Zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń lub w dniu zawodów: opłata

20 zł.
 Członkowie Stowarzyszenia „Na koń” i KJ „Na koń” z zapłaconą składką
















członkowską za 2020 rok są zwolnieni z JEDNEJ opłaty startowej w jednym
konkursie bez względu na ilość startów w czasie niniejszych zawodów.
Prosimy o dostarczenie paszportów wszystkich koni z wszystkich konkursów do
biura zawodów przed rozpoczęciem konkursu.
Organizator nie zapewnia boksów dla koni na terenie zawodów.
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.
Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na start
w zawodach.
W konkursach towarzyskich obowiązują badania lekarskie zawodników.
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.
Na terenie centrum hotelowego i hipodromu psy muszą poruszać się na smyczy.
Za wszystkie szkody, oraz zakłócenia w przebiegu zawodów wyrządzone przez
czworonogi odpowiada ich właściciel.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów,
a w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych
konkursów lub ograniczenia nagród.
Za nieprzestrzeganie zapisów Wytycznych w sprawie warunków organizacji
zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 zgodnie z Art. 47 pkt 1.2.
i 5.2.3. Przepisów Ogólnych Uczestnik zawodów może być ukarany czerwoną
kartką i jednocześnie sprawa będzie skierowana do Rzecznika dyscyplinarnego PZJ
(https://pzj.pl/sites/default/files/Zawody%20Covid%20%20wersja%20z%20dat%C4%85%
20wej%C5%9Bcia%20w%20%C5%BCycie%20-%2003.06.%202020%20.pdf )

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

NAGRODY W KONKURSACH
Konkursy towarzyskie
Nr.
1 T.

Konkurs
Krzyżaczki do 40 cm

Nagrody
Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

2 T.

LL 50 - 60 cm

Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

3 T.

LL 70 - 90 cm

Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

4 T.

L 100 cm

Flot’s, puchary za miejsca I-III

Konkursy regionalne
Nr.
1 R.

Konkurs
LL – 90 cm

Nagrody
Flot’s, drobne nagrody rzeczowe za czyste przejazdy

2 R.

L - 100 cm

Flot’s i puchary za miejsca I – III

3 R.

P - 110 cm

Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody od Zamku Kliczków

4 R.

N - 120 cm

Flot’s, puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe ( I miejsce – kask, II i III
miejsce – drobne nagrody rzeczowe).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Zawody będą odbywać się zgodnie
z wytycznymi i regulaminami obowiązującymi podczas epidemii Covid -19. Wszyscy uczestnicy zawodów
zobowiązani są do przestrzegania tych zasad jako nadrzędnych i biorą na siebie konsekwencje prawne.
W przypadku naruszenia regulaminu Organizator ma możliwość odmówić dalszego prawa udz iału
w zawodach.
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 pona d 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.
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 z awody.
Kliczków, 08-06-2020, (PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DZJ)

Artykuł 236. TABELA A
Błędy są karane punktami karnymi lub eliminacją zgodnie z poniższą tabelą: Rodzaj przewinienia
Kara Błąd techniczny: a. strącenie przeszkody podczas skoku: b. naruszenie lustra wody podczas
skoku: c. pozostawienie śladu kopyta lub podkowy na listwie rowu z wodą: 4 punkty karne; Pierwsze
nieposłuszeństwo: a. zwykłe – bez naruszenia przeszkody: b. powodujące konieczność odbudowania
przeszkody: 4 punkty karne; 4 punkty karne + 6 sek. korekty; Drugie nieposłuszeństwo (w klasach do
N1 włącznie): a. zwykłe – bez naruszenia przeszkody: b. powodujące konieczność odbudowania
przeszkody 8 punktów karnych; 8 punktów karnych + 6 sek. korekty; Drugie nieposłuszeństwo
(w klasach powyżej N1) lub inny przypadek opisany w Art. 240: eliminacja; Trzecie nieposłuszeństwo
(w klasach do N1 włącznie) lub inny przypadek opisany w Art. 240: eliminacja; Upadek jeźdźca lub
konia eliminacja Przekroczenie normy czasu: a. w przebiegu podstawowym, w I i II nawrocie:
b. w rozgrywce, na zasadach konkursu dokładności: 1 punkt karny za każde rozpoczęte 4 sekundy;
c. w rozgrywce na zasadach konkursu zwykłego: 1 punkt karny za każdą rozpoczętą sekundę
Przekroczenie czasu maksymalnego: eliminacja. 2. Kary za nieposłuszeństwa są zliczane dla całego
przebiegu konkursu.
Artykuł 237. WYNIKI WG TABELI A
Wynikiem zawodnika uzyskanym w przebiegu jest suma punktów karnych otrzymanych za błędy
i za ewentualne przekroczenie normy czasu. Czas przebiegu może decydować o zajętym miejscu
w przypadku jednakowej liczby punktów karnych uzyskanych przez zawodników zgodnie
z warunkami określonymi dla tego konkursu.

Zapraszamy serdecznie! Nie możemy doczekać się już Waszego przyjazdu i z góry prosimy o wyrozumiałość,
ponieważ są to pierwsze zawody skokowe w dobie COVID-a zorganizowane na Dolnym Śląsku i w bardzo
szybkim tempie specjalnie dla WAS.
Ania Krzesiewicz i Jasinek

