Ludowy Klub Jeździecki

PROPOZYCJE ZAWODÓW 16–19 listopada 2017
Halowe Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu
Halowy Puchar Śląska Opolskiego w Ujeżdżeniu
Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu
Szanowni Państwo, Drodzy Zawodnicy,
dziękujemy za tak duże zainteresowanie zawodami - niestety z uwagi na dużą liczbę startów, jesteśmy zmuszeni
rozpocząć zawody już w czwartek 16 listopada 2017. Aktualny plan poszczególnych konkursów dostępny jest w
poprawionej wersji propozycji. Informujemy także, że panel zgłoszeniowy na zawodykonne.com otwarty będzie
do soboty 11 listopada włącznie. Bardzo prosimy o dokonanie w propozycjach wszelkich zmian związanych z
niedogodnościami spowodowanymi zmianą terminu zawodów. Prosimy nie dopisywać nowych koni, ani
dodatkowych startów dla koni już zapisanych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie
problemy spowodowane zmianą terminu zawodów.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizator: Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”,
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23; tel. 77 4875417, fax. 77 4875364, e-mail:lewada@kjlewada.pl
2. Miejsce zawodów: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 20
3. Termin zawodów: 16-19.11.2017
4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 03.11.2017. Zgłoszenia prosimy przesyłać przez platformę zgłoszeniową
www.zawodykonne.com
5. Komitet organizacyjny:
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Andrzej Sałacki
Dyrektor zawodów: Daniel Karpiński
Dyrektor biura zawodów: Dorota Karpińska
Komisja sędziowska:
Przewodniczący: Łukasz Dziarmaga,
Sędzia PZJ i OZJ: Marek Ruda,
Członkowie: Bartosz Jura, Izabela Popławska-Szostak, Eliza Skórczyńska,
Komisarz: Tadeusz Wajs,
Asystent komisarza: Barbara Maj,
Obsługa medyczna: Centrum Ratownictwa Specjalistycznego Ankar Sp. z o.o. Tel. 881-250-033
Sprawy weterynaryjne:
Powiatowy lekarz weterynarii: starszy inspektor weterynaryjny Marzena Gambal tel. 774821561
Lekarz weterynarii zawodów: Julia Kornaszewska tel. 785934293
6. Warunki techniczne:
- Czworobok konkursowy 20x60m w hali,
- Rozprężalnia w hali, 22x50m, oznaczona,
7. Stajnie będą gotowe od 15.11.2017 r. od godziny 1400 Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po
uzgodnieniu z organizatorem – dodatkowy dzień pobytu 50 zł. Konieczne żłoby do paszy, pasza własna, również
siano. Istnieje możliwość dokupienia ściółki: trociny 50zł za balot, słoma 10zł kostka.
8. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja
zgodna z w/w. przepisami.
9. Wymagana dokumentacja dla koni: dokumenty wg regulaminów PZJ oraz aktualne szczepienia ochronne.
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:
szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia
szczepienia przypominające:
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji): żadne szczepienie
przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem na zawody.

10. Opłaty:
Wpisowe płatne na konto przy zgłoszeniu ostatecznym
10.1. Wpisowe - Zawody Ogólnopolskie - 270 zł za rundę, lub 110 zł za konkurs.
10.2. Wpisowe - Zawody Regionalne - 200 zł za rundę, lub 70 zł za konkurs (w tym 5 zł za dzień na rzecz OZJ).
10.3. Wpisowe – Puchar Śląska Opolskiego – seniorzy - 270 zł za rundę.
10.4. Wpisowe – Puchar Śląska Opolskiego – juniorzy - 200 zł za rundę.
10.5. Opłata za boks 230 zł za boks ze słomą za całe zawody, boks z trocinami 280 zł za całe zawody.
10.6. Zawodników startujących w Zawodach Ogólnopolskich obowiązuje opłata w wysokości 15,00 zł od konia na
fundusz badań antydopingowych.
10.7. Podłączenie do prądu 100zł za całe zawody
10.8. Noclegi i wyżywienie:
- LKJ „LEWADA” - pokoje wieloosobowe – cena 25 zł/ nocleg od osoby (ilość miejsc w pałacu ograniczona)
- wyżywienie w LKJ „LEWADA” - 55 zł/dziennie (śniadanie -15 zł, obiad -25 zł, kolacja -15zł)
Nasze konto: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576
Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”, ul. Parkowa 23; 47-263 Zakrzów
We własnym zakresie można zamawiać noclegi w hotelach w okolicy:
Zakrzów: GOSiR – Tel. 77 8873020
Kędzierzyn-Koźle: hotel COURT - Tel. 77 4837000
Kędzierzyn-Koźle: hotel HUGO - Tel. 77 4053440
Kędzierzyn-Koźle: hotel SOLIDARIS - Tel. 77 5480800
Szonowice: Restauracja Dworek – Tel. 32 4105130
Pawłowiczki: hotel FLORRES - 693232873
Większyce: hotel ADA – 77 4722121
Chrósty: Stadnina Koni – Tel. 77 4874622; 517618274
Cisek: Agroturystyka u Donaty – Tel. 601811334
Racibórz: hotel POLONIA - Tel. 32 4140270
Racibórz: hotel RACIBOR – Tel. 327224400
11. Informacje ogólne:
11.1. Przez cały okres trwania zawodów na terenie obecna będzie karetka pogotowia oraz lekarz weterynarii.
11.2. Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej do godziny 9 rano w piątek.
11.3. 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, przed, w trakcie i po zakończeniu
zawodów.
11.4. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za
zgodą sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.
11.5. Organizator będzie egzekwował prawnie roszczenia finansowe wobec zawodników, którzy nie wniosą opłaty
za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń.
11.6. Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród.
11.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.
11.8. Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
11.9. Za złożenie protestu pobierana będzie kaucja w wysokości 300 zł.
12. Program Zawodów:
Poziom
trudności
Klasa L
Klasa L (kuce)
Klasa P
Klasa P (kuce)
Klasa D
Klasa N
Klasa N (kuce)
Klasa C
Klasa C
Klasa CC
(młodzieżowa)
Klasa CC
(młodzieżowa)
Mała Runda
Duża Runda

Numer
konkursu
1
2

Czwartek

9A

CC-1

Numer
konkursu
13
14
3
16
17
18
19
8A
8B
21A

4
5
6
7

P-6**
D-1
N-4
N-1

9B

CC-1

21B

CC-2*

10
12

CC-4
CS-1

22

CC-5*

L-1
L-6R**

Piątek
L-2
L-1R**
P-1
P-3**
D-2
N-5
N-2*
C-1
C-1
CC-2*

Numer
konkursu
25
26
15
28
29
30
31
20A
20B

24

Sobota
L-3
L-2R**
P-2
P-4**
D-3
N6
N-7
C-2*
C-2*

CS-2*

Numer
konkursu

Niedz.

Rodzaj Zawodów

27

P-4

32A
32B
33A

C-4
C-4
CC-6

H-ZR
H-ZR
H-ZR / HPŚO-Jun
H-ZR
H-ZO
H-ZR
H-ZO
H-ZO / HPŚO-Sen
H-ZR / HPŚO-Sen
H-ZO

33B

CC-6

H-ZR

34
36

CC-7
CS-5

H-ZO
H-ZO

* Programy kwalifikacyjne do programów dowolnych
** Konkursy rozgrywane na czworoboku 20X40m
13. Nagrody:
Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie i dla wszystkich koni startujących w konkursach dowolnych do
muzyki
Puchary dla zwycięzców wszystkich konkursów.
Pula nagród pieniężnych na Halowe Zawody Ogólnopolskie 5 000 zł, rozdział nagród zgodnie z poniższą tabelą*:
Runda
Klasa D

Nr i klasa
konkursu
Nr 5
D-1

Klasa N
(kuce)

Nr 7
N-1

Klasa C

Nr 8
C-1
Nr 9A
CC-1

Klasa CC
(młodzie
żowa)
Mała
Runda
Runda
U25
Duża
Runda

Nr 10
CC-4
Nr 11
CS1A
Nr12
CS-1

Wysokość nagród
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa

Patrz Regulamin
HPŚO
I m-ce: 140 zł
II m-ce: 100 zł
III m-ce: 60 zł
I m-ce: 160 zł
II m-ce: 120 zł
III m-ce: 80 zł
I m-ce: 180 zł
I m-ce: 200 zł
II m-ce: 150 zł
III m-ce: 100 zł

Nr i klasa
konkursu
Nr 17
D-2
Nr 29
D-3
Nr 20
C-2
Nr 21A
CC-2
Nr 22
CC-5
Nr 23
CS-1
Nr 24
CS-2

Wysokość nagród
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa

Patrz Regulamin
HPŚO
I m-ce: 140 zł
II m-ce: 100 zł
III m-ce: 60 zł
I m-ce: 160 zł
II m-ce: 120 zł
III m-ce: 80 zł
I m-ce: 180 zł
I m-ce: 200 zł
II m-ce: 150 zł
III m-ce: 100 zł

Nr i klasa
konkursu
Nr 19
N-2
Nr 31
N-7
Nr 32
C-4
Nr 33A
CC-6
Nr 34
CC-7
Nr 35
CS-3
Nr 36
CS-5

Wysokość nagród
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa
I m-ce: nagroda rzeczowa
II m-ce: nagroda rzeczowa
III m-ce: nagroda rzeczowa

Patrz Regulamin
HPŚO
I m-ce: 170 zł
II m-ce: 120 zł
III m-ce: 70 zł
I m-ce: 180 zł
II m-ce: 140 zł
III m-ce: 100 zł
I m-ce: 200 zł
I m-ce: 250 zł
II m-ce: 200 zł
III m-ce: 150 zł

* Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w całości jeżeli minimalna ilość koni startujących w konkursie wyniesie
6. W przypadku startu 1-3 koni w konkursie : zastanie wypłacona tylko I-sza nagroda, 4-5 koni w konkursie : I-sza
i II-ga nagroda. Zasady te obowiązują także przy rozdziale nagród rzeczowych.
Regulamin Halowego Pucharu Śląska Opolskiego w Ujeżdżeniu 2017
1. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. oraz Regulaminem Ujeżdżenia PZJ i
wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami.
2. W Halowym Pucharze Śląska Opolskiego w Ujeżdżeniu udział brać mogą wszyscy zawodnicy zarejestrowani w
dyscyplinie ujeżdżenia w swoim Wojewódzkim Związku Jeździeckim, lub Polskim Związku Jeździeckim, a za zgodą
sędziego głównego i organizatorów także zawodnicy z innych krajów, posiadający pozwolenie na starty na terenie
Polski.
3. W Halowym Pucharze Śląska Opolskiego w Ujeżdżeniu klasyfikowani są:
- w rundzie seniorów wszyscy zawodnicy startujący w konkursach klasy ”C” w ramach Zawodów Ogólnopolskich
(konkursy nr: 8A, 20A, 32A) i Regionalnych (konkursy nr: 8B, 20B, 32B). Klasyfikacja Halowego Pucharu Śląska
Opolskiego w Ujeżdżeniu jest wspólna dla Zawodów Ogólnopolskich i Regionalnych.
- w rundzie juniorów zawodnicy do 18 lat, startujący w konkursach rundy P na dużych koniach (konkursy nr: 3, 15,
27).
4. W półfinałach zawodnik może startować na dwóch koniach, w finale tylko na jednym.
5. Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych. Do końcowej punktacji Halowego Pucharu Śląska
Opolskiego w Ujeżdżeniu liczyć będzie się suma wyników z dwóch półfinałów i finału. W przypadku startu jednego
zawodnika na dwóch koniach do klasyfikacji końcowej liczył się będzie lepszy wynik z danego półfinału.
6. Nagrody. Dekoracja Halowego Pucharu Śląska Opolskiego w Ujeżdżeniu odbędzie się po zakończeniu ostatniego
konkursu w niedzielę 19.11.2017. Organizator zapewnia flot's dla koni, medale i puchary dla zawodników, derki dla
zwycięzców w kategoriach seniorów i juniorów oraz nagrody pieniężne w wysokości:
* Halowy Puchar Śląska Opolskiego Seniorów:
I miejsce - 600zł
II miejsce - 400zł
III miejsce - 300zł
IV miejsce – 200zł
V miejsce – 100zł

* Halowy Puchar Śląska Opolskiego Juniorów:
I miejsce - 300zł
II miejsce - 200zł
III miejsce - 150zł
IV miejsce – 100zł
V miejsce – 50zł
*W przypadku mniejszej ilości par startujących w rundzie niż dziesięć, nagrody zostaną wypłacone wyłącznie za
miejsca od pierwszego do trzeciego.

Kodeks postępowania z koniem
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie osoby
zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z
Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie
może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
1.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.
2.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 medycznej.
3. 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.
4.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.
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez PZJ

