PROPOZYCJE
REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
W TERMINIE: 20-21.08.2022
1. ORGANIZATOR
1. Organizator zawodów:

Klub Sportowy Verso La Natura

2. Adres zawodów:

Warnik 29, 72-001 Kołbaskowo

3. Telefon kontaktowy:

+48 608636696

4. Dyrektor zawodów

Natalia Czernik

2. OSOBY OFICJALNE
1. Sędzia Główny:

Leszek Pawlak

2. Sędzia WZJ:

Marek Chojnacki

3. Sędzia:

Joanna Izydor

4. Komisarz:

Małgorzata Szkudlarek

5. Gospodarz Toru:

Piotr Masłowski

6. Lekarz weterynarii:

Aleksandra Słomkowska

3. WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: 70 x 50 piasek kwarcowy z geowłókniną
Rozprężania: 20 x 60 piasek kwarcowy z geowłókniną - arena zadaszona

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Termin zgłoszeń:

18.08.2022

2.

Zgłoszenia przez:

www.zawodykonne.com

3.

Uczestnicy: Kluby i zawodnicy zarejestrowania w PZJ i wojewódzkich związkach
jeździeckich. W zawodach towarzyskich mogą startować zawodnicy nieposiadający
licencji.

4.

Maksymalna ilość zgłoszonych koni: 160 (organizator zastrzega sobie prawo do
przyjęcia większej ilości koni)

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane
ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.

6.

Na terenie ośrodka Verso La Natura psy muszą poruszać się na smyczy. Za wszystkie
szkody, oraz zakłócenia w przebiegu zawodów wyrządzone przez czworonogi odpowiada
ich właściciel.

7.

Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez zgłaszającego (dotyczy również
boksów).

5. WARUNKI FINASOWE
1.

DO 14.08 NALEŻY DOKONAĆ PRZEDPŁATY NA KONTO ORGANIZATORA!
Po otrzymaniu wpłaty organizator zatwierdzi warunkowo zgłoszenie, natomiast gdy
nie odnotuje przedpłaty zgłoszenie zostanie anulowane. (Przedpłata: 200 zł za start
bez boksu, 400 zł za dwa dni startu z boksem)

2.

DO 18.08 NALEŻY DOKONAĆ PEŁNEJ WPŁATY (Doplata 100 zł przy dwóch
dniach startów bez boksu lub 200/250 zł w zależności od typu boksu za 2 dni startów
z boksem, oraz należy wpłacić 200 zł jeżeli życzą sobie Państwo podłączenie prądu
do koniowozu). Po otrzymaniu pełnej wpłaty zgłoszenie zostanie zaakceptowane.

3.

PO WYCOFANIU SIĘ ZWODNIKA ZE STARTU W ZAWODACH DO 18.08
WŁĄCZNIE ZWRACAMY PEŁNĄ WPŁATĘ!

4.

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁAT GOTÓWKĄ PODCZAS ZAWODÓW.

5.

Osoby, które chcą otrzymać Fakturę Vat, proszone są o dopisanie numeru NIP w
tytule przelewu, oraz przesłanie informacji na adres email:
akademiaverso@gmail.com.

6.

Dane do przelewu:
NC-HORSES Natalia Czernik | Warnik 29 | 72-001 Kołbaskowo
ING Bank Śląski: 12 1050 1559 1000 0097 5369 4968

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
• Do dekoracji po każdym konkursie wyjeżdża sześć najlepszych par
7.

Opłaty:
• Opłata startowa i wpisowa za jeden dzień startów - 200 zł
• Opłata startowa i wpisowa za dwa dni startów - 300 zł
• Opłata startowa i wpisowa za dwa dni startów wraz z boksem A. 600 zł z boksem w stajni angielskiej drewnianej
B. 650 zł z boksem w stajni głównej murowanej
• Wszystkie boksy są stałe, posiadają poidła, a w cenie jest ścielenie słomą
(ograniczona liczna boksów - 29, w razie większej liczby chętnych decyduje data
wpłynięcia przedpłaty na konto)
• Jednorazowa licencja regionalna konia: 60 zł
• Podłączenie samochodu do prądu: 200 zł

5. PROGRAM
Dzień

20.08
9:00

21.08
9:00

Numer

Klasa

Rodzaj konkursu

T1

miniLL

TORPOL - Z trafieniem w normę czasu / aneks 5 Reg. B

T2

LL

TORPOL - Z trafieniem w normę czasu / aneks 5 Reg. B

T3

L

TORPOL - Dwufazowy specjalny / Art. 274.2.5

R4

P

MELLONI HORSES FEED Dwufazowy specjalny / Art. 274.2.5

R5

N

MELLONI HORSES FEED Zwykły / Art. 238.2.1

R6

C

MELLONI HORSES FEED Zwykły / Art. 238.2.1

T7

miniLL

TORPOL - Z trafieniem w normę czasu / aneks 5 Reg. B

T8

LL

TORPOL - Z trafieniem w normę czasu / aneks 5 Reg. B

T9

L

TORPOL - Dwufazowy specjalny / Art. 274.2.5

R10

P

MELLONI HORSES FEED Dwufazowy specjalny / Art. 274.2.5

R11

N

MELLONI HORSES FEED Zwykły / Art. 238.2.1

R12

C

GP Stacji Ogierów VLN - Zwykły z rozgrywką /Art. 238.2.2

6. NAGRODY
1. Flots dla 6 najlepszych par w konkursie, puchary dla 3 najlepszych par w konkursie
2. Pula nagród finansowych 10.700 zł
3. Sponsorem konkursów MiniLL, LL oraz L jest Firma TORPOL.
(Łączna wartość nagród rzeczowych - 5700 zł)
4. Sponsorem konkursów P, N oraz C jest Firma MELLONI HORSES FEED.
(Łączna wartość paszy przekazanej przez sponsora to 2700 zł)
5. Konkurs GP o nagrodę Stacji VLN - Wartość bonu 2500 zł
6. Łączna wartość nagród: 21.600 zł
7. Wypłaty nagród finansowych za poszczególne konkursy będą dokonywane przelewem na
wskazane konto przez zawodnika
8. Nagrody finansowe:

KLASA
mLL - k. 1
LL - k. 2
L - k. 3
P - k. 4
N - k. 5
C - k. 6
mLL - k. 7
LL - k. 8
L - k. 9
P - k. 10

MIEJSCE I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE V MIEJSCE VI
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
400
300
200
100
50
50
+ Pasza
+ Pasza
+ Pasza
500
400
300
200
100
50
+ Pasza
+ Pasza
+ Pasza
600
500
400
300
200
100
+ Pasza
+ Pasza
+ Pasza
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę TORPOL o Wartości 950 zł +
Derka dla zwycięzcy
400

500
+ Pasza
800
+ Derka
C - k. 12
+ Pasza
+ Bon

N - k. 11

300

200

100

50

50

400
+ Pasza

300
+ Pasza

200

100

50

600
Derka
Pasza

500

400

300

700
+ Derka +
+ Pasza +

7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące
mieć miejsce podczas zawodów i w trakcie transportu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe
wynikłe w czasie transportu i na terenie zawodów.
Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku
– bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach
eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej,
reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.
Zawodnicy do 15 roku życia włącznie, na terenie zawodów dosiadają konia obowiązkowo w
kamizelkach ochronnych. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami
zobowiązani są do wiązania ich i chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy, za
każdym razem, gdy dosiadają koni

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
•

•

•

•

•

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach, dobrostan
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki,
metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
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.
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.
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, leczenie obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w
sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 21.07.2022

