Propozycje Halowych Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

Nazwa
zawodów:
Miejsce:
Data:

Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży
Centrum Hippiki Jaszkowo
od 2016-11-04 do 2016-11-06

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ:
1. Przepisy Ogólne PZJ wydanie/rok: 2014
2. Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wydanie/rok: 2014
3. Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wydanie/rok: 2016
4. Przepisy weterynaryjne wydanie/rok: 2015
5. Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wydanie/rok: 2010
6. Przepisy o sędziach wydanie/rok: 2014
7. Przepisy o gospodarzach toru wydanie/rok: 2016
8. Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Kategorii Dzieci i Młodzieży wydanie/rok 2016

Propozycje zostały zatwierdzone:
PZJ
2016-10-04

Warszawa
Stanisław Helak

Wprowadzone zmiany:
sprawdzono
rew. 2
rew. 3

2016-10-04
Data
Data

Zofia Jurczyńska-Kret
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ
Imię i nazwisko zatwierdzającego-uzupełnia PZJ

PZJ uznaje niniejszy formularz propozycji ZO jako jedyny obowiązujący wzór ważny od dnia …
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Propozycje Halowych Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

1. ZAWODY
Ranga: Wybierz element. / Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży / halowe
Kategoria: JM / J / MJ / DZ / --- / --Miejsce/Adres: Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
Termin: od 2016-11-04 do 2016-11-06

2. ORGANIZATOR
Nazwa:
Adres:
E-mail:
Nr tel.:
Fax
Strona www:
Dyrektor zawodów:
Z-ca Dyrektora Zawodów
Biuro zawodów:

Szef stajni:
Komitet Honorowy:

Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo
Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica

0 61 2839940
www: www.centrumhipiki.com

Antoni Chłapowski
Agnieszka Giezek , e-mail: comp@centrumhipiki.com
Iwona Skrętowska-Grossman , e-mail:
comp@centrumhipiki.com
, tel.:

3. OSOBY OFICJALNE
Przewodniczący Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia PZJ:
Członkowie Komisji
Sędziowskiej:
Sędzia stylu
Delegat Techniczny:
Gospodarz Toru:
Asystent Gospodarza Toru:

Anna Stanek, kl. 1 – mail astanek@superprint.pl: , tel.: Kliknij
tutaj, aby wprowadzić tekst.
Stanisław Helak, kl. 1 – mail: stanislaw.helak@pzj.pl
Tadeusz Szymoniak, kl. 1
Iwona Skrętowska-Grossman, kl. 3
Tadeusz Szymoniak
Robert Bartkowiak, kl. GT1, tel.:
Jacek Pękalski, kl. GT1

Szef Komisarzy:
Komisarze:

Włodzimierz Chmielnik, kl. 2, tel.: 602634035
Agnieszka Bogucka Sydow, kl. 3

Komisja Odwoławcza:

Przewodniczący:

Delegat weterynaryjny PZJ:
Lekarz weterynarii zawodów:

tel.:
dr Michał Stanisławiak, tel.: 602 731 064
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Powiatowy lekarz weterynarii:

dr Józef Czupała, tel.: 612 810 049

Kowal:
Spiker:

? , tel.: ?
Lilianna Skrzypczak , tel.: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni
Zamknięcie stajni
Zebranie techniczne/sprawdzanie
dokumentów
Przegląd weterynaryjny

2016-11-03
2016-11-06
2016-11-03 / --2016-11-04

od godz. 12:00
godz. 20:00
godz. 17:00-18:00
godz. 8:00-9:00

Plac konkursowy - hala

biały piasek z włókniną na matach
produkowanych przez Mark-Pol
biały piasek z włókniną na matach
produkowanych przez Mark-Pol

25m x 81m

Rozprężania
Udostępnienie areny głównejUdostępnienie rozprężalnidotyczy dnia przyjazdu
Łyżki bezpiecznikowe

18m x 45m

CARO Cardinali & Rothenberger GmbH

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE
Opłata
Wpisowe z boksem
dodatkowy dzień – wcześniejszy
przyjazd/późniejszy wyjazd
Wpisowe bez boksu
Zabawowy z boksem
Zabawowy bez boksu
program badań antydopingowych
podłączenie samochodu do prądu
siano (kostka)
słoma (kostka)
trociny odpylone (kostka/balot)
pasza i siano

Koszt (pln)
380 zł za całe zawody
80 zł za dzień
200 zł za całe zawody
300 zł za całe zawody
120 zł za całe zawody
15 zł
150 zł - na zgłoszeniu należy zaznaczyć,
konieczność korzystania z przyłącza prądu
10 zł
8 zł
60 zł - jeżeli trociny mają być w boksach od
początku prosimy zaznaczyć na zgłoszeniach
własne - Organizator zapewnia tylko pierwszą
ściółkę (słomę) w boksach

Dodatkowe informacje:
5.1.
Termin zgłoszeń wstępnych: 2016-10-21
5.2.
Termin zgłoszeń ostatecznych: 2016-10-28
5.3.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
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Fax : 061 2837556 wew. 103

5.4.

5.5.

Email: comp@centrumhipiki.com

Zgłoszenia wyłącznie na drukach PZJ kompletnie wypełnionych, z wszystkimi danymi o koniu i
zawodniku wraz z numerem zawodnika i konia z bazy PZJ oraz dane do kontaktu (telefon, adres,
e-mail).
Przedpłatę od konia z boksem w wysokości 200 zł, od konia bez boksu w wysokości 100 zł należy
wpłacić w terminie do 28 października 2016 r. – decyduje potwierdzenie wpłaty przesłane faxem lub
data wpływu na rachunek bankowy.
Dane do przelewu: Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
BZ WBK O/Śrem 51 1090 1405 0000 0001 0019 6143
z dopiskiem : HZO DiM
Opłaty nie wniesione w terminie będą zwiększone o 50 %
Po wycofaniu konia tym terminie tj. po 2016-10-28 opłaty nie podlegają zwrotowi. Dokonane opłaty
w przypadku wycofania konia przed terminem zgłoszeń ostatecznych są zwracane w wysokości
100%.
Zapisy do konkursów: Biuro Zawodów, do 10 minut po zakończeniu ostatniego konkursu

6. PROGRAM I NAGRODY
6.1.

Program - godziny rozpoczęcia mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.

Dzień I
Dzień: Piątek
Konkurs nr Z1 zabawowy - zwykły
Konkurs nr 1 50 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 2 60 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 3 70 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 4 80 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 5 90 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 6 100 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 7 110 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 8 120 cm na styl jeźdźca
Konkurs nr 9 L DK dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 10 P DK zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 11 N DK zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 12 C DK zwykły art.238.2.1

Data: 04.11.2016

godz. 10:00

Dzień II
Dzień: Sobota
Data: 05.11.2016
godz. 8:00
Konkurs nr 13 L DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 14 P DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 15 N DK na styl jeźdźca
Konkurs nr 16 C DK na styl jeźdźca
Konkurs nr Z2 zabawowy - zwykły
Konkurs nr 17 50 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 18 60 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr C1 –eliminacje do Cavaliady Future mini 65 cm zwykły z rozgrywką Art. 238.2.2
Konkurs nr C2 –eliminacje do Cavaliady Future midi 80 cm zwykły z rozgrywką Art. 238.2.2
Konkurs nr 19 70 cm dwufazowy art.274.5.3
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Konkurs nr 20 80 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 21 90 cm dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 22 100 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 23 110 cm zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 24 120 cm zwykły art.238.2.1
Dzień III
Dzień: Niedziela
Data: 06.11.2016
Konkurs nr 25 – Finał gr. A-1 65 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 26 – Finał gr. B 85cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 27 – Finał gr. A-2 85cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 28 – Finał gr. C 95cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 29 - Finał grupy D bis 105cm zwykły z rozgrywką Art.238.2.2
Konkurs nr 30 –Finał Dzieci II 110 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 31 –Grand Prix D i E 120 cm zwykły z rozgrywką Art.:238.2.2
Konkurs nr 32 -Grand Prix Dzieci I 125 cm zwykły z rozgr. Art.238.2.2
Konkurs nr 33 -Finał Rundy Juniorskiej i Młodzieżwej 130/135 cm zwykły z rozgr. Art.238.2.2
Konkursy pocieszenia
Konkurs nr Z3 zabawowy - zwykły
Konkurs nr 34 - 50/60/70 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 35 – L DK dokładności art.238.1.1
Konkurs nr 36 - 80/90/100/110/120 cm wzrast. st. trud. art. 269.1.5.
Konkurs nr 37 – P/N wzrast. st. trud. art. 269.1.5.

godz. 8:00

Regulamin kwalifikacji do Cavaliada Future podane zostaną na stronie Cavaliady
Warunki konkursów zabawowych dla zawodników początkujących w wieku 8 –9 lat na kucach do 140 cm
(bez podków).
1.Konkursy dla tej grupy mają na celu połączenie umiejętności powodowania koniem, jego posłuszeństwa i
skoczenia przeszkód.
2.Parkur składa się z 10 -12 przeszkód: maksymalnie 8 skoków do max. 50 cm wysokości; 3 do 4 przeszkód
sprawnościowych typu: labirynt, slalom, bramka itp.
Ustawianie szeregów składających się z dwóch skoków jest zabronione. Może być połączona przeszkoda do
skoczenia z przeszkodą sprawnościową.
Dystans parkuru 400 -500 m, tempo 300 m/min
3.Konkursy sędziowane wg tabeli A jako konkursy dokładności, dokładności z rozgrywką lub zwykłe.
4.Każdy koń ma prawo startu dwa razy w tym konkursie pod jednym lub dwoma zawodnikami.
Obydwa przejazdy liczone są do klasyfikacji.
5.Zawodnik startujący w tym konkursie nie ma prawa startu w innych konkursach rozgrywanych na danych
zawodach.
6.Wymagane dokumenty zawodników
a)Ważne badania lekarskie. Ważność badań lekarskich zawodnika wynosi max 6 miesięcy we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Badania przeprowadza i wydaje zaświadczenie:
- lekarz zatrudniony w przychodni sportowo-lekarskiej;
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- uprawniony lekarz medycyny sportowej;
- lekarz mający certyfikat Polskiego Towarzystwo Medycyny Sportowej;
- lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z
zakresu medycyny sportowej.
b)zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
7.Wymagane dokumenty Koni :
a)paszport, na podstawie którego można dokonać identyfikacji konia i sprawdzić ważność szczepień
b)aktualny certyfikat wzrostu.
8.Koszt wpisowego z boksem na zawodach nie może przekroczyć 300 zł za trzy dni a bez boksu 120 zł.
9. Nagrody na zawodach
Flots: tak – dla 25 % uczestników każdego konkursu
Statuetki : w niedzielnych konkursach 34 i 35
Statuetki i nagrody rzeczowe : dla zwycięzców konkursów niedzielnych popołudniowych (36 i 37)
Puchary i nagrody rzeczowe: dla zwycięzców finału A1 za miejsce I, II, III, IV, V
Nagrody rzeczowe i puchary: dla zwycięzców Finałów gr. A2, B, C, D bis, Dz. II oraz w GP gr. D i E i Dz. I
Nagrody rzeczowe i puchary: w Finale rundy Juniorskiej i Młodzieżowej.
Statuetki w konkursach Z1, Z2, C1, C2.
Nagrody rzeczowe i statuetki w konkursie Z3.
10. Dodatkowe uwagi Organizatora:
10.1. Wypłaty nagród finansowych będą dokonywane przelewem na konto bankowe wskazane przez
zawodnika, w terminie 7 dni od zakończenia zawodów. Prosimy o podanie w biurze zawodów imię i
nazwisko właściciela, adres oraz numeru konta bankowego.
10.2. Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek ( 10%).
10.3. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wys.: 300 PLN
10.4. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego
głównego: 20,00 PLN.
10.5. W niedzielę (06.11.2016) każdy koń biorący udział w zawodach ogólnopolskich ma prawo startu 1
raz.

7. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH
7.1. Zasady kwalifikacji do konkursów nr 31 i 32 wg. Regulaminu Dzieci i Młodzieży dyscypliny skoków

8. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
8.1. Wymagana jest dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne (paszport)
8.2. 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);
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żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na
zawody.

9. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
9.1.

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt własny: T
Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu – noclegi prosimy rezerwować telefonicznie: tel. 0 61
2837556, CENTRUM HIPIKI, Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica faxem: 0612839940 lub e-mail:
comp@centrumhipiki.com
Rezerwacje noclegów w samym Jaszkowie wg. kolejności zgłoszeń.
Ceny noclegów bez śniadania:
Oficyna:
60 zł/nocleg/os.
Mieszkania 2-3 pok., 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
100 zł/nocleg – pokój 1 os.
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.
Osoba nocująca z psem w Oficynie, Internacie, na Przystani – dodatkowa opłata 50zł/doba

Pałac:

-

200 zł/ nocleg - pokój 2 osobowy
150 zł/ nocleg - pokój 1 osobowy
Pokoje z łazienkami
Osoba nocująca z psem w Pałacu – dodatkowa opłata 200zł/doba

Pensjonat:

- 160 zł – pokój 2 os.
- 120 zł – pokój 1 os.
Pokoje z łazienkami.
Osoba nocująca z psem w Pensjonacie – dodatkowa opłata - 100zł/doba

Dla właścicieli psów nocujących w koniowozie – dodatkowa opłata – 60 zł/całe zawody.
Za wydane klucze i karty magnetyczne pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł.

10. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA
10.1. Psy na terenie ośrodka muszą być prowadzane na smyczy a właściciel ma obowiązek posprzątania po
swoim czworonogu. Na właściciela psa, który nie będzie wywiązywać się z tych obowiązków nałożona
zostanie kara pieniężna w wysokości 300 zł.
10.2. Na terenie całego ośrodka obowiązuje zakaz palenia. Palić można wyłącznie w wyznaczonych i
oznakowanych miejscach. Na osobę, która będzie palić w innym niż wyznaczone miejsce nałożona
zostanie kara pieniężna w wysokości 300 zł.
10.3. Samochody osobowe, koniowozy oraz przyczepy można parkować wyłącznie w wyznaczonych
miejscach parkingowych.
10.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu
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10.5. W związku z powtarzającymi się zniszczeniami PRYWATNEGO MIENIA PANA ANTONIEGO
CHŁAPOWSKIEGO podczas każdych zawodów jeździeckich, zmuszeni jesteśmy wprowadzić zakaz
poruszania się po ośrodku osób niepełnoletnich po godzinie 22.00 bez rodzica lub dorosłego opiekuna.
Na terenie całego Centrum Hipiki obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00. Złamanie tej zasady będzie
skutkować wykreśleniem z list startowych w kolejnym dniu zawodów bez zwrotu pieniędzy uiszczonych
za boksy i starty.

11. SPONSORZY I PARTNERZY
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Propozycje Zawodów: Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży – HZODiM - Jaszkowo ver 0
Strona 8 z 9

Propozycje Halowych Zawodów Ogólnopolskich w sezonie 2016 - Dyscyplina B
Polski Związek Jeździecki

12. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy.
Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
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.
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. Zawody nie mogą 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.
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