SKOKI PRZEZ PRZESZKODY - 2020

PROPOZYCJE
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Skokach przez przeszkody 2020
Juniorow, seniorów i Amatorów (kwalifikacja)
I. INFORMACJE OGÓLNE
MIEJSCE:

Wierzbna

DATA:

18-20. 09. 2020

HALOWE:

OTWARTE:

ORGANIZATOR:

Biały Las

ADRES:

Panków 24, 58-100 Świdnica

TELEFON:

+48 661 612 520

EMAIL:

zawody.bialylas@gmail.com

STRONA WWW:

FB : Stajnia Wierzbna – BiałyLas

II. KOMITET ORGANIZACYJNY
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
DYREKTOR ZAWODÓW: Grzegorz Przybylski
BIURO ZAWODÓW:
SZEF STAJNI:

Dorota Antoniak

Paulina Przybylska 661612520

UJEŻDŻENIE

III. OSOBY OFICJALNE – obsady i liczba osób oficjalnych muszą być zgodne z Przepisami Ogólnymi, Przepisami i Regulaminem Dyscypliny i Kolegium sędziów
Funkcja
Sędzia główny
Delegat DZJ
Sędzia
Sędziowie stylu
Sędzia

Imię i nazwisko
Izabela Bek Kaczkowska
Falinska Zofia
Krzysztof Antoniak

Klasa/licencja

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

email, telefon

Delegat techniczny

Obowiązkowo na MP, finale PP i finale OOM, może pełnić
równocześnie rolę sędziego
Obowiązkowo na MP, finale PP i finale OOM

Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby
wprow8adzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić
tekst.

email, telefon

Przewodniczący komisji
odwoławczej
Komisja odwoławcza

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Szef komisarzy
Komisarz

Bońkowska Wanda

Delegat weterynaryjny

Obowiązkowo na MP, finale PP i finale OOM

Lekarz weterynarii
zawodów
Asystent lekarza
weterynarii
Podkuwacz

Magdalena Szklarz

Obsługa medyczna

Na Sygnale

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Kontakt
517221660
607829722

email, telefon
email, telefon
email, telefon

email, telefon
606957478

email, telefon
+48790 712 003
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IV. WARUNKI TECHNICZNE
- Plac konkursowy (wymiary i podłoże):

80x50m podłoże kwarcowe w systemie Ebbe Und Flut

- Rozprężalnia I (wymiary i podłoże):

67x35m podłoże kwarcowe
w systemie Ebbe Und Flut

- Rozprężalnia II (wymiary i podłoże):

20x60m podłoże kwarcowe
w systemie Ebbe Und Flut

- Plac do lonżowania:

o średnicy 16m podłoże kwarcowe
w systemie Ebbe Und Flut

- Boksy mobilne (wymiary, liczba sztuk):

TAK, 70 sztuk - firma Mężyński

- Parking dla koniowozów:
- Parking dla publiczności:
- Catering na miejscu zawodów:
- Toalety na miejscu zawodów:
- Prysznice na miejscu zawodów:
- Zakwaterowanie na miejscu zawodów:

Restauracja i Hotel Biały Las, Wierzbna, 53-130 Żarów
Tel. +48 661 612 520, restauracja.bialylas@gmail.com
Śniadania, Obiady – w formie bufetu, możliwość zakupu w Restauracji.
Hotel Esperanto Świdnica Tel. 74 632 23 33
Hotel Pod Wierzbą Świdnica Tel. 74 857 81 44
Hotel Restauracja Preemier Tel. 74 858 51 20
Obowiązuje ZAKAZ lonżowania koni poza wyznaczonym miejscem – lonżownikiem. Pod rygorem
kary pieniężnej w wysokości 300 zł wpłacanej na rzecz Organizatora.
V. PROGRAM ZAWODÓW
Konkursy nie powinny się rozpoczynać przed godziną 8:00 i nie powinny się kończyć po godzinie
23:00.

Otwarcie stajni
Otwarcie placu
treningowego

Dzień
Czwartek
Czwartek

Data
17.09.2020
17.09.2020

Godzina
14:00
Do 18.00

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY - 2019

PIĄTEK 18.09.2020 godzina 8.00
Konkurs nr 1 Towarzyski (80 cm) - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 2a - zwykły art. 238 pkt 2.1 kl. LL (90 cm) I Kwalifikacja Amatorów
Konkurs nr 2b - zwykły art. 238 pkt 2.1 kl. LL (90 cm) Regionalny otwarty
Konkurs nr 3 kl. L (100 cm) – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 otwarty
Konkurs nr 4a kl. P (110 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 I Półfinał Juniorów
Konkurs nr 4b kl. P (110 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 otwarty
Konkurs nr 5a kl. N (120 cm) – szybkości art. 263 I Półfinał Seniorów
Konkurs nr 5b kl. N (120 cm) – szybkości art. 263 otwarty
Konkurs nr 5c kl. C (130CM) – Zwykły art. 238 pkt 2.1 otwarty
SOBOTA 19.09.2020 godzina 8.00
Konkurs nr 6 Towarzyski (80 cm) - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 7 kl. LL (95 cm) - zwykły art. 238 pkt 2.1 II Kwalifikacja Amatorów
Konkurs nr 8 kl. L (100 cm) – dodatkowy – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1
Konkurs nr 9a kl. P-1 (115 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 II Półfinał Juniorów
Konkurs nr 9b kl. P (110 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 otwarty
Konkurs nr 10A kl. Na (125 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 II Półfinał Seniorów
Konkurs nr 10b kl. N (120 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 otwarty
Konkurs nr 10c kl. C (130CM) – dwufazowy - otwarty
NIEDZIELA 20.09.2020 godzina 8.00
Konkurs nr 11 kl. LL Towarzyski (80 cm) - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 otwarty
Konkurs nr 12 kl. L (100 cm) – zwykły art. 238 pkt. 2.1 otwarty
Konkurs nr 13 kl. P (110 cm) – zwykły art.238.2.1 otwarty
Konkurs nr 14 kl. N (120) – zwykły art.238.2.1 otwarty
Konkurs nr 15 kl. P-1/N (115/120 cm) – dwunawrotowy art. 273 pkt 3.2 Finał Juniorów
Konkurs nr 16 kl. N-1/C (125/130cm) – dwunawrotowy art. 273 pkt 3.2 Finał Seniorów
Konkurs nr 17.klasy C (130cm) – zwykły, otwarty
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VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Obsługa komputerowa zawodów:

Tarant Events

Termin zgłoszeń :
wczesniejszej opłacie na konto!

15.09.2020, boksy do 10.09.2020 – boksy tylko po

Forma zgłoszeń :

www.zawodykonne.com

Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 130 koni, decyduje kolejność zgłoszeń i
wpłat.
Opłaty startowej należy dokonań na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
W związku z Uchwałą zarządu DZJ z dnia 18.12.2018 roku, która mówi, że jeśli zawody trwają
minimum dwa dni, to zgłoszenia do zawodów nie mogą być później niż 3 dni przed rozpoczęciem
zawodów, a ewentualną rezygnację należy zgłosić 2 dni przed zawodami. W takim przypadku
zawodnik musi opłacić wpisowe za niezrealizowane starty i ma to 5 dni. Jeśli wpisowe nie zostanie
opłacone na konto Organizatora, to zawodnikowi zostanie wstrzymana licencja.
W związku z powyższą uchwała, Organizator zastrzega sobie termin zgłoszenia rezygnacji ze startów
do godziny 18:00 dnia 15.09.2020. W innym przypadku zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Na terenie całego obiektu należy trzymać psy na smyczy. W przypadku niedostosowania
się, Organizator zastrzega sobie nałożyć karę finansową w wysokości 300 zł.
Dodatkowe informacje od organizatora.
VII. OPŁATY
Wpisowe:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Startowe:
każdy pojedynczy start w ZR – 65 zł
Opłata antydopingowa: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Boks:

Stajnia namiotowa 340 zł – firma Meżynski
wymagana przedpłata + rezerwacja przez panel www.zawodykonne.com
*nie ma możliwości wynajęcia boksu na jeden dzień.

Podłączenie do prądu: 150 zł za wszystkie dni zawodów .Zapewniona pierwsza ściółka – słoma.
Trociny dodatkowe płatne 70zł/balik, siano dodatkowo płatne 20 zł/balik. Wymagana przedpłata za
boks, z obowiązkiem potwierdzenia dostarczonego mailowo: zawody.bialylas@gmail.com do dnia
11.09.2020 roku do godz. 12:00

NR KONTA:
Biały Laas Grzegorz Przybylski
Panków 24, 58-100 Świdnica
Santander: 84 1090 2343 0000 0001 3105 6725
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VIII. NAGRODY
Floo (min. dla najlepszych 25 % koni w każdym konkursie)
Nagrody MDŚl
I m-ce Junior
II m-ce junior
III m-ce junior
I m-ce senior

500
400
300
600

II m-ce senior

500

III m-ce senior

400

Nagrody ZR
Nr konkursu
4b
5b
5c
9b
10b
10c
13
14
17

I m-ce
rzeczowe
150
200
rzeczowe
150
200
rzeczowe
150
200

Nagroda sponsorska
Winnica Silesian
Nagroda sponsorska
Winnica Silesian
Nagroda sponsorska
Winnica Silesian
II m-ce
rzeczowe
100
150
rzeczowe
100
150
rzeczowe
100
150

III m-ce
rzeczowe
50
100
rzeczowe
50
100
rzeczowe
50
100

IX. SPRAWY WETERYNARYJNE
L.P. Funkcja
Imię i nazwisko
Telefon
74 852 30 84
1
Powiatowy lekarz wet. Wskazany przez PIW – Świdnica
2
Delegat weterynaryjny Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
telefon
3
Lekarz wet. zawodów
Magdalena Szklarz
606957478
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.
X. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia
oraz transportu.
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II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy
medycznej.
III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie
eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone w dniu:
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Data

