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ZAWODY REGIONALNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
OŚRODEK JEŹDZIECKI STRAGONA
MORAWA, 11-12.08.2012

II - KONIARZ CUP

Zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu DZJ

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Rodzaj zawodów: Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
Data: 11-12.08.2012r.
1.2. Organizator:
1.2.1. LKS STRAGONA STRZEGOM: 58-150 Strzegom, Morawa 36
II. PRZEPISY OGÓLNE
- dokumentacja zawodników i koni –zgodna z wymogami regulaminowymi PZJ
III. OSOBY OFICJALNE
3.1. Komisja Sędziowska: Marek Pawłowicz, Lucyna Łasica, Sandy Kulejewska
3.2 Komisarz: Anna Augustyńska
3.2. Gospodarz Toru: Marcin Konarski
3.3. Lekarz weterynarii zawodów: Michał Kornaszewski
IV. WARUNKI TECHNICZNE
4.1. Plac konkursowy - piaskowy kwarcowy 80 x 40
4.2. Rozprężalnia - piaskowa kwarcowa 30 x 40
V. OFEROWANE ŚWIADCZENIA
5.1 Wyżywienie – na terenie zawodów
5.2 Stajnie boksowe: - organizator oferuje boksy
Rezerwację boksów tylko wraz z zgłoszeniem do środy godz.20.00
Po tym terminie organizator zapewnia boksy w miarę możliwości
VI. ZGŁOSZENIA 6.1. Termin zgłoszeń ostatecznych 08.09. (środa) do godz. 20.00.
e-mail office@stragona.pl
W zgłoszeniach prosimy podać: Imię i nazwisko zawodnika, nazwa konia, nazwa klubu, jakie
konkursy, ewentualne rezerwacje boksu i inne prośby oraz numer telefonu kontaktowego
6.2. Wpisowe –
250 zł / za całe zawody z boksem w przypadku płatności do dnia 8.08 na konto nr: /
300 zł /za całe zawody płatne w kasie w dniu zawodów/

50 zł za dzień zawodów w przypadku płatności do dnia 8.08 na konto nr: /
60 zł za dzień zawodów płatne w kasie w dniu zawodów
Startowe - od jednego startu w konkursach 1,2,3, - 15 zł 4,5,6,7 - 25 zł
W przypadku wycofania ze startu w zawodach organizator nie zwraca wpłat dokonanych przed
zawodami.
Zmiany na listach startowych po opublikowaniu – 20 zł.
VII. INFORMACJE RÓŻNE
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.
VII. NOCLEGI
Hotel i Restauracja GRANIT
ul. Rynek 39
58-150 Strzegom
tel./fax (0-74) 855-03-44
www.hotel-granit.prv.pl
e-mail: hotelgranit@op.pl
Hotel i Restauracja STRAGONA
ul. Al. Woj. Pol. 47
tel. (074) 855-15-49
tel. kom. 0 601 971 437
Hotel i Restauracja SYRENA
ul. Kasztelańska 18
tel./Fax (074) 649-40-55
tel. (074) 855-55-29
VIII. PROGRAM ZAWODÓW
Piątek, 10.08.2012 rozpoczęcie godz. 15.00
Konkurs nr. 0 – załącznik do propozycji numer 1
Piątek, 10.08.2012 rozpoczęcie godz. 19.00-20.00
Otwarty trening na palcu konkursowym
Sobota, 11.08.2012 rozpoczęcie godz. 10.00
Konkurs nr. 1 - LL - 80/90 cm Art.238.1.1 dla Kucy – dokładności z rozgrywką
Konkurs nr. 2 - LL - 80/90 cm Art.238.1.1 – dokładności bez rozgrywki
Konkurs nr. 3 - L - 100 cm dwufazowy Art. 274.5.2
W powyższych konkursach można startować trzykrotnie zachowując zasadę dwukrotnego startu w
konkursie.
Konkurs nr. 4 - P - 110 cm dwufazowy Art. 274.5.3
Konkurs nr. 5 - N - 120 cm zwykły Art. 238.2.1
Konkurs nr. 6 - C - 130 cm zwykły Art. 238.2.1
Konkurs nr. 7- CC- 140cm zwykły Art. 238.2.1
ok. godz. 20.00- zabawa taneczna
Niedziela, 12.08.2012 rozpoczęcie godz. 10.00

Konkurs nr. 1 - LL - 80/90 cm Art.238.1.1 dla Kucy – dokładności z rozgrywką
Konkurs nr. 2 - LL - 80/90 cm Art.238.1.1 – dokładności bez rozgrywki
Konkurs nr. 3 - L - 100 cm dwufazowy Art. 274.5.2
W powyższych konkursach można startować trzykrotnie zachowując zasadę dwukrotnego startu w
konkursie.
Konkurs nr. 4 - P - 110 cm dwufazowy Art. 274.5.3
Konkurs nr. 5 - N - 120 cm zwykły Art. 238.2.1
Konkurs nr. 6 - C - 130 cm zwykły Art. 238.2.1
Konkursy zaliczane do klasyfikacji Pucharu DZJ (niedziela): nr 1,2,3,4,5
Podane godziny są tylko orientacyjne i mogą ulec zmianie. Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zawody.stragona.pl w dniu 10.08 o godz. 20.00 na
pierwszy dzień zawodów.
Łączna PULA NAGRÓD finansowych 100% ze startowego
Ilość nagradzanych miejsc w danym konkursie zależy od ilości przejazdów w konkursie.
Startów w konkursie :
Do 5 przejazdów – płatne 1 miejsce
Od 6 do 11 przejazdów – płatne 1-2 miejsca
Od 12 do 15 przejazdów – płatne 1-3 miejsca
Od 16 do 25 przejazdów – płatne 1-5 miejsca

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI 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.
II. 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.
III. 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.
IV. 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.
V. 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.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez DZJ w dniu 10.07.2012 r.

Ludowy Klub Sportowy Stragona Strzegom
Morawa 36, 58-150 Strzegom; Tel. 601769772, tel./fax +48 74 850 40 42
email: office@stragona.strzegom.pl; www.stragona.strzegom.pl

Załącznik numer 1
Program towarzyskich konkurów w skokach:
Konkurs nr. 0 seria A
seria B
seria C
seria D

towarzyski wys. Do 50 cm
towarzyski wys. Do 70 cm
towarzyski wys. Do 90 cm
towarzyski wys. Do 100 cm

(obowiązują tylko badania lekarskie)
(obowiązują tylko badania lekarskie)
(obowiązują tylko badania lekarskie)
(obowiązują tylko badania lekarskie)

