Klub Jeździecki „SZARŻA”
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III AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W WKKW
Bolęcin, 21 – 22.08.2010
1.Organizator: Polski Związek Jeździecki, Małopolski Związek Jeździecki
Klub Jeździecki SZARŻA im. 8 Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego
2.Termin: 21 – 22 sierpnia 2010 roku
3.Miejsce: Hipodrom KJ SZARŻA w Bolęcinie, ul. Wczasowa 16, 32-540 Trzebinia
4.Warunki uczestnictwa :
a) kategoria „amatorzy” - klasa LL WKKW - dla zawodników, którzy nie posiadają
III lub wyższej licencji WKKW - zawodnik podpisuje oświadczenie.
b) kategoria „profesjonaliści” - klasa P WKKW - dla zawodników, którzy posiadają
uprawnienia minimum III stopnia w WKKW oraz wynik kwalifikacyjny
upoważniający do startu w klasie P- zawodnik zgłoszony na warunkach ogólnych
ustalonych przez PZJ
Kategoria powstaje w przypadku zgłoszenia co najmniej 3 zawodników. W
przeciwnym wypadku nie ma podziału na kategorie.
Prawo startu mają: wszyscy studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych
- licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci uczestniczący w studiach
podyplomowych oraz pracownicy zatrudnieni na uczelniach wyższych znajdujących
się na terenie Polski.
Dokumentem do weryfikacji jest tylko i wyłącznie ważna legitymacja studencka.
Legitymacja AZS ani Certyfikat Przynależności Akademickiej nie są wymagane. Dla
pracowników uczelni: zaświadczenie od Pracodawcy o zatrudnieniu. Dokumentacja
zawodnika i konia zgodnie z przepisami PZJ.
Mistrzostwa wyłonią :
Akademickiego Mistrza Polski w WKKW w kategorii amatorzy
Akademickiego Mistrza Polski w WKKW w kategorii profesjonaliści
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5.Program zawodów:
20.08.2010 Piątek
Przyjazd ekip, odprawa techniczna - godz. 20:00
21.08.2010 Sobota
Godz. 9:00
Próba ujeżdżenia – amatorzy – program krajowy LL WKKW
Próba ujeżdżenia – profesjonaliści - program CCI/CIC* - A
Godz. 16:30
Próba skoków – amatorzy – klasa LL
Próba skoków – profesjonaliści – klasa P
17.08.2010 Niedziela
Godz. 8:00
Przegląd komisyjny koni
Godz. 9:30
Próba terenowa – amatorzy – klasa LL
Próba terenowa – profesjonaliści – klasa P
6. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy o wymiarach 20 x 60 m, podłoże
piaskowe. Rozprężalnia otwarta 60 x 70 m (piasek) oraz hala 22 x 62 m, w próbie
skoków: plac konkursowy 60 x 70 m, podłoże piaskowe, rozprężalnia 25 x 65 m
(piasek)
Teren krosu – piasek, trawa, przewidziane przeszkody wodne.
7. Przyjazd Ekip: w piątek 20.08 do 16:00. (stajnie przygotowane od czwartku
14.05 – przyjazd wcześniejszy proszę uzgodnić)
UWAGA! Równolegle rozgrywane będą w tym terminie zawody WKKW – CNC
w klasach LL/L/P/1*.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów dot. godzin
rozpoczęcia poszczególnych prób dostosowując program do liczby zgłoszeń.
9. Boksy i stanowiska dla koni w stajniach KJ Szarża
10. Opłaty: Opłata organizacyjna dla uczestników AMP WKKW – 100 zł za całe
zawody
Opłata za boks – 200 zł za całe zawody (możliwość przyjazdu w czwartek)
Reklamacje i protesty – wyłączeni na piśmie, przy wniesieniu kaucji w wysokości
200 zł
11. Nagrody: organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe – upominki dla
zwycięzców oraz wstęgi honorowe dla wszystkich koni.
12. Sprawy weterynaryjne:
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat
szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
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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.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże,
pożary, zachorowania członków ekip i koni oraz inne zdarzenia losowe wynikłe
w czasie transportu i zawodów.
ZAPRASZAMY !!!Zgodnie z przepisami i regulaminem WKKW, zawodnicy mają
prawo uczestniczyć jedynie w wybranej próbie zawodów WKKW (można jechać
tylko ujeżdżenie, kros albo skoki lub dwie wybrane próby). Zawodnicy tacy będą
klasyfikowani oddzielnie w klasyfikacjo danej próby.

14. Sprawy weterynaryjne
Lp
Funkcja
1. Powiatowy lekarz wet.
2. Delegat wet. PZJ
3. Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko
Monika Tokarczyk

Telefon
696 065127

Marek Tischner

502 405090

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.
Konie muszą mieć potwierdzone szczepienia oraz ich ciągłość w paszporcie
PZHK lub paszporcie PZJ
15. Noclegi i wyżywienie na terenie Ośrodka Klubu Jeździeckiego SZARŻA oraz w
hotelach w Młoszowej i Chrzanowie i Trzebini.
Na terenie ośrodka czynny bufet gastronomiczny
Należy zabrać śpiwory! (Dotyczy noclegów w Ośrodku)
Liczba miejsc w ośrodku ograniczona!!! Możliwość przyjazdu z namiotem lub
przyczepą kempingową. Podłączenie koniowozu lub przyczepy do prądu – 20 zł.
Informujemy o możliwości rezerwacji noclegów m. innymi w Hotelu OHP w
Trzebini, ul. 22 lipca 5,telefon 32 6121377 (biuro czynne w godz. 8 – 15) lub Motel
„LECH” w Młoszowej (ok. 10 km) tel. 0 – 32 6278108. Rezerwacja we własnym
zakresie!
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16. Organizator zapewnia floots dla zwycięskich koni, a dla zawodników nagrody –
upominki.
17. Zgłoszenia ostateczne do dnia 15.08.2010
18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże,
pożary, zachorowania członków ekip i koni oraz inne zdarzenia losowe wynikłe
w czasie transportu i zawodów.
19. Sprawy różne: Msza św. niedzielna w kościele w Bolęcinie (ok. 500 m od Ośrodka)
o godz. 7:30, w kościele w Trzebini (ok. 7 km) o godz. 7:00
ZAPRASZAMY !!!

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.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
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 staranna 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

Prezes KJ Szarża
Mikołaj Rey
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