PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
KWIEKI 1–2.06.2013
I. Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych • Sienica 22, 89-642 Rytel
NIP 5552105751 • tel. 502 642 869, e-mail: office@sportykonne.pl, www.sportykonne.pl
Zgłoszenia i wpłaty
Zgłoszenia i rezerwacje boksów prosimy przesyłać na adres: zawody@sportykonne.pl do dnia 28.05.2013
(koniecznie zaznaczyć rezerwację boksu!). Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
PKO BP S.A 10 1020 1491 0000 4602 0070 4932
Wpłata tytułem: ZR–B 01–02.06.2013 oraz imię i nazwisko zawodnikaoraz imię i płeć konia
II. Osoby oficjalne
Dyrektor Zawodów: Małgorzata Zdunek
Sędzia Główny: Zofia Górska
Sędziowie: Leszek Chrystowski, Justyna Szylman, Vacat
Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert
Biuro zawodów: Jarosław Pijarowski
2. Lekarz weterynarii: Józef Puchała
III. Warunki techniczne
Plac konkursowy podłoże piaszczysto–fizelinowe, wymiary 100x40m
Rozprężalnia podłoże piaszczyste–fizelinowe wymiary 75x50m
IV. Warunki ogólne
Przepisy Ogólne PZJ
Regulamin Weterynaryjny PZJ
Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ
Przepisy Dyscypliny Skoków
Dokumentacja Klubów, zawodników, koni – zgodna z przepisami PZJ. Nie dotyczy konkursów klasy LL,
które będą rozegrane jako konkursy towarzyskie. Podczas tych konkursów obowiązuje minialny wiek
konia (4 lata), jego szczepienie przeciwko grypie i zgoda rozdziców jeźdźców niepełnoletnich.
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V. Program zawodów i nagrody
Sobota, 1.06.2013
Klasa LL – dokładności – konkurs towarzyski
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, upominki i flots dla wszystkich bezbłędnych par
Klasa L – dwufazowy
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, nagrody rzeczowe dla 5 pierwszych par, flots dla 25%
najlepszych par
Klasa P – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 500 zł; II – 300 zł; III – 250 zł; IV – 200 zł; V – 100 zł
Klasa N – dokładności z rozgrywką
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 600 zł; II – 450 zł; III – 300 zł; IV – 250 zł; V – 200 zł
Klasa C – zwykły
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 700 zł; II – 500 zł; III – 400 zł; IV – 300 zł; V – 200 zł
Niedziela, 2.06.2013
Klasa LL – dokładności – konkurs towarzyski
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, upominki i flots dla wszystkich bezbłędnych par
Klasa L – dokładności z rozgrywką
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, nagrody rzeczowe dla 5 pierwszych par, flots dla 25%
najlepszych par
Klasa P – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 500 zł; II – 300 zł; III – 250 zł; IV – 200 zł; V – 100 zł
Klasa N – dwufazowy
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 600 zł; II – 450 zł; III – 300 zł; IV – 250 zł; V – 200 zł
Klasa C – zwykły
Nagrody: puchary dla 3 pierwszych par, flots dla 25% najlepszych par + nagrody finansowe:
I – 800 zł; II – 600 zł; III – 500 zł; IV – 300 zł; V – 200 zł
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VI. Opłaty
– z boksem 350 zł za dwa dni zawodów od każdego zgłoszonego konia – opłata obejmuje wpisowe
i startowe bez względu na ilość startów
– bez boksu 200 zł za dwa dni zawodów od każdego zgłoszonego konia – opłata obejmuje wpisowe
i startowe bez względu na ilość startów
– bez boksu 110 zł z jeden dzień zawodów od każdego zgłoszonego konia opłata obejmuje wpisowe
i startowe bez względu na ilość startów
Podłączenie do prądu
– koniowozy 100 zł za czas trwania zawodów
– busy 50 zł za czas trwania zawodów
Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu opłata 50 zł.
Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku niewykorzystania boksu, chyba że
rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu zgłoszeń.
Boksy dostępne będą od 30.05.2013 r., godz.14:00 do 2.06.2013. Możliwy przyjazd dzień wcześniej
(dodatkowy koszt 50 zł).
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę w boksach. Istnieje możliwość kupienia na miejscu słomy
(7,00 zł/kostka), siana (10,00zł/kostka), trocin (50 zł/balot).
Prosimy o przywiezienie własnych karmideł oraz poideł.
VII. Sprawy weterynaryjne
Lekarz weterynarz zawodów – Józef Puchała
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a) szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. 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.
Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza weteterynarii przed stajnią.
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Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego minimalna liczba nagród w każdej klasie musi
opierać się na zasadzie - jedna nagroda na czterech zawodników. W przypadku, gdy liczba startujących
jest niewielka to pomimo innych zapisów w propozycjach organizator posłuży się kluczem:

Liczba startujących
1–4
5–8
9–12
13–16
17–20

Liczba nagród
1
2
3
4
5

VIII. Informacje różne
1. Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu dodatkowej
opłaty w wysokości 50% opłaty organizacyjnej. W przypadku dużej ilości zgłoszonych koni organizator
zastrzega sobie prawo ograniczenia przyjęcia zgłoszonych koni.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach i zmian w programie.
3. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie
za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.
4. 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.
5. Wstęp na teren zawodów bezpłatny.
6. Wstęp do stajni tylko: trenerzy, szefowie ekip, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
7. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową z zawodów i może jej użyć
w publikacjach prasowych i promocyjnych. Zawodnicy, którzy nie wyrażają zgody na użycie wizerunku
proszeni są o złożenie oświadczenia na piśmie w biurze zawodów.
8. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacje PZJ
i WZJ z wyjątkiem konkursu towarzyskiego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilości zgłoszeń
10. Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ.
11. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
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IX. Zakwaterowanie
Zajazd u Bodzia 52 39 86 297 (najbliżej położony)
Robex Czersk tel. 509 459 394 (12 km)
Agroturystyka Czersk tel 501445417 (15km)
Zajazd Fojutowo tel 52 3367830 (20km)
Hotel Roal Czersk tel 52 3984276 (12km)
Motel Stary Młyn Łąg tel 52 3988709 (20km)
Hotel Piast Chojnice tel 52 3977506 (30km)
Hotel Polonia Chojnice tel 52 3972270 (30km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite tel 52 3984249 (20km)
Agroturystyka Oaza Legbąd tel 52 3955538 (20km)
Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki dnia 20 05 2013 r.
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