PROPOZYCJE:
MISTRZOSTWA POLSKI KUCÓW,
PUCHAR POLSKI KUCÓW I MAŁYCH KONI
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
JASZKOWO 14-16.09.2007 r.
1.Termin zawodów: 14-16.09.2007 r
2.Miejsce zawodów: Parkur zewnętrzny CENTRUM HIPIKI – Jaszkowo
3.Organizator: STOWARZYSZENIE CENTRUM HIPKI JASZKOWO
CENTRUM HIPIKI Antoni Chłapowski – Jaszkowo
4.Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ, zasady uczestnictwa zgodnie z Regulaminem Krajowych
Zawodów w Kategorii Kuców i Małych Koni PZJ.
5.Zgłoszenia pisemne na adres:
Centrum Hipiki Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
fax: 061-283 99 40; telefon kontaktowy: 061-2837556
e-mail : comp@centrumhipiki.com
Ostateczny termin zgłoszeń: 31.08.2007r.
Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników (podanie grupy, pochodzenia konia, rocznika
zawodnika ) Zgłoszenia na drukach PZJ.
6.Dyrektor Zawodów: Antoni Chłapowski.
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Tomasz Mossakowski
Delegat techniczny: Stanisław Helak
Sędzia PZJ: Zofia Jurczyńska-Kret
Gospodarz Toru: Szymon Tarant
Sędziowie:
Małgorzata Tarant
Komisja odwoławcza: Henryk Helak
Iwona Pawlaczyk-Żak, Stanisław Chłapowski
Komisarz:
Tadeusz Ludwiczak, Karol Żak
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.Zebranie Techniczne – sprawdzanie dokumentów, losowanie kolejności startów 13 września
(czwartek) godz. 20.00 – w sali kominkowej na piętrze krytej ujeżdżalni.
2.Aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ. Zawody rozegrane wg.
obowiązujących Przepisów i Regulaminów PZJ.
3.Opłata organizacyjna: 150 zł od startu zawodnika w jednej grupie.
4. Opłata za boks za całe zawody tj. od czwartku do niedzieli: 240 zł. W przypadku wcześniejszego
przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa za boks wynosi 40 zł/dzień. Organizator
zapewnia tylko pierwszą ściółkę (słomę) w boksach. Istnieje możliwość zakupu trocin odpylonych balot 50 zł (jeżeli trociny mają być w boksach od początku prosimy zaznaczyć na zgłoszeniach).
Możliwość zakupu siana – kostka 6 zł, słomy – kostka 4 zł.
Opłaty za boksy w terminie do 31 sierpnia 2007 r. – decyduje potwierdzenie wpłaty przesłane faxem
lub data wpływu na rachunek bankowy.
Konto: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
BZ WBK O/Śrem 51 1090 1405 0000 0001 0019 6143
Z dopiskiem MP, PPKiMK
Opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 50 %
5. Opłata na fundusz antydopingowy – 10 zł/kuca/konia
6. Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu – noclegi prosimy rezerwować telefonicznie:
tel. 061 2837556, CENTRUM HIPIKI, Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica faxem: 061-2839940 lub
e-mail: comp@centrumhipiki.com
Rezerwacje noclegów w samym Jaszkowie wg. kolejności zgłoszeń .
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Ceny noclegów bez śniadania:
Oficyna:
50 zł/nocleg/os.
Mieszkania 2-3 pokojowe, pokoje 3 osobowe, w każdym mieszkaniu łazienka + WC.
Pokój 1 os. –
100 zł/nocleg
Internat:
50 zł/nocleg/os.
30 zł/nocleg/os. – łóżka piętrowe
Pokoje 2,3,4 osobowe, w pokoju umywalka z ciepłą i zimną wodą. Łazienki wspólne dla kilku pokoi, na
korytarzu. Pokoje z łóżkami piętrowymi 5-6 osobowe.
Pokój 1 os. –
100 zł/nocleg
Pałac:
200 zł/ nocleg - pokój 2 osobowy
150 zł/ nocleg - pokój 1 osobowy
Istnieje możliwość dostawki 70 zł/łóżko/os.
Podłączenie przyczepy do prądu – 120 zł za trzy dni zawodów, każdy dodatkowy dzień 40 zł.. Na
zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będą Państwo korzystać z przyłącza prądu. Każdy kto nocuje na
terenie ośrodka w przyczepie, samochodzie – opłata 10 zł/dzień za korzystanie z natrysków.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów .
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, członków
ekip i koni , jak i również w przypadku kradzieży , zniszczeń i innych wydarzeń .
9.Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości
200,00 PLN .
10. Przegląd weterynaryjny:
13.09.2007 r.(czwartek) – godz. 18.00, 14.09.2007 r. (piątek) – godz. 08.00.
Lekarz weterynarii – Ryszard Grundwald
11. Zagadnienia weterynaryjne (Reg. Wet. )
Lp
funkcja
Imię i nazwisko
telefon
1. Powiatowy lekarz wet.
Dr Józef Czupała
061 280049
3. Lekarz wet. zawodów
Dr Ryszard Grundwald 0602231314
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.
12. Reklamy: organizatorzy zezwalają zawodnikom na umieszczenie reklam swoich sponsorów wg
przepisów PZJ .
13. Kary za brak dokumentów wg stawek PZJ
14. Nagrody :
- flots dla wszystkich, którzy ukończą MP i PP
- nagrody honorowe (medale, puchary) dla pierwszej trójki w każdej grupie.
- nagrody rzeczowe za 5 pierwszych miejsc w każdej grupie.
14. Lekarz medycyny i lek. weterynarii na terenie zawodów.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez
PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi
być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu.
Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
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2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną
dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po
operacjach , w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie
terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni,
zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej
wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

PROGRAM
MISTRZOSTW POLSKI KUCÓW I PUCHARU POLSKI KUCÓW I MAŁYCH KONI
14-16 września 2007 r. JASZKOWO
CZWARTEK 13.09.2007 r.
Godz. 16.00 – oficjalny trening wg grup A1, A2, B, C, D, E
Godz. 18.00 – przegląd weterynaryjny
PIĄTEK 14.09.2007 r.
godz. 8.00 Przegląd weterynaryjny
godz. 10.00 Rozpoczęcie konkursów
I półfinał grupy A1 – wys. 60 cm
I półfinał grupy A2 – wys. 75 cm
I półfinał grupy B
– wys. 80 cm
I półfinał grupy C
– wys. 95 cm
I półfinał grupy D
– wys. 115 cm
I półfinał grupy E
– wys. 115 cm
SOBOTA 15.09.2007 r.
godz. 9.00 Rozpoczęcie konkursów
II półfinał grupy A1 – wys. 60 cm
II półfinał grupy A2 – wys. 75 cm
II półfinał grupy B – wys. 80 cm
II półfinał grupy C – wys. 95 cm
II półfinał grupy D – wys. 115 cm
II półfinał grupy E – wys. 115 cm
NIEDZIELA 16.09.2007 r.
godz. 9.00 Rozpoczęcie konkursów
I nawrót finału grupy A1
- wys. 65 cm
I nawrót finału grupy A2
- wys. 80 cm
I nawrót finału grupy B
- wys. 85 cm
I nawrót finału grupy C
- wys. 100 cm
I nawrót finału grupy D
- wys. 120 cm
I nawrót finału grupy E
- wys. 120 cm
II nawrót finału grupy A1
- wys. 65 cm
II nawrót finału grupy A2
- wys. 80 cm
II nawrót finału grupy B
- wys. 85 cm
II nawrót finału grupy C
- wys. 100 cm
II nawrót finału grupy D
- wys. 120 cm
II nawrót finału grupy E
- wys. 120 cm
Godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.
Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu 06.08.2007
Stanisław Helak, Wiceprezes ds. sportowych
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