PROPOZYCJE

II Dolnośląskie Zawody w Sportowych Rajdach Konnych
29-30. 07. 2016 r.
Przygórze, gm. Nowa Ruda – Góry Sowie
Zawody regionalne i towarzyskie w sportowych rajdach konnych
(L, P, N)
INFORMACJE OGÓLNE
TERMIN ZAWODÓW: 29-30 lipca 2016 r.
MIEJSCE ZAWODÓW: Przygórze 182 (Stary Młyn), gmina Nowa Ruda, Góry Sowie
BIURO ZAWODÓW: tel. 605 958 100, e-mail: leszek_p123@wp.pl
ORGANIZATORZY:
STOWARZYSZENIE GÓR SOWICH „PASJONAT”
www.pasjonat.org/ii-dolnoslaskie-zawody-w-sportowych-rajdach-konnych/
GMINA NOWA RUDA
www.gmina.nowaruda.pl
www.restbox.pl/warto-zobaczyc/gmina-nowa-ruda-zaproszenie-w-tajemnicze-gory-sowie/
KOMANDORZY ZAWODÓW:
Leszek Palczak: 605 958 100
Andrzej Sójka: 604 170 655
PATRONAT HONOROWY:
Nadleśnictwo Jugów
KOMISJA SĘDZIOWSKA
SĘDZIA GŁÓWNY: Eulalia Michalik, tel. 513 142 985
Sędziowie:
		Grażyna Kańka
		Anna Hadala
Gospodarz toru: Andrzej Sójka
KOMISJA WETERYNARYJNA
– Jacek Kańka
– Barbara Jandzis-Szafir
lekarz weterynarii zawodów „KAM-VET” KAMIENNA GÓRA, tel. 607 519 015
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE – „AN-MEDICAL” BIELAWA
PATRONAT HONOROWY:

Gmina Nowa Ruda

Nadleśnictwo Jugów

PROGRAM ZAWODÓW
ZAWODY ROZGRYWANE ZGODNIE Z REGULAMINEM PZJ DYSCYPLINY SPORTOWE RAJDY KONNE 2016 r.
ODPRAWA TECHNICZNA:
PIĄTEK 29.07.2016 GODZ. 20.00
PRZEGLĄD WETERYNARYJNY:
SOBOTA 30.07.2016
Konkurs
ZR N 80 km
ZR P 40 km
ZR L 20 km

Dzień startu
30. 07. 2016 r.
30. 07. 2016 r.
30. 07. 2016 r.

Przewidywana godz. startu
godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 9.00

Miejsce zawodów
PRZYGÓRZE
PRZYGÓRZE
PRZYGÓRZE

Godziny rozpoczęcia konkursów mogą zostać zmienione na odprawie technicznej.
Zakończenie zawodów i uroczyste ogłoszenie wyników ok. godz. 16:30

INFORMACJA O TRASIE
Opis trasy:
Zawody odbędą się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Start i Meta – na terenie Starego Młyna w Przygórzu.
Trasa przebiega na terenach zalesionych – głównie drogami leśnymi i gminnymi.
Podłoże mieszane: drogi leśne, szutrowe, polne, utwardzone, krótkie odcinki asfaltu.
Różnica wzniesień ok. 300 m. Trasa składa sie z 2 łagodnych podjazdów rozciągniętych na odcinakach
ok. 8 km i 3 km z możliwością długich galopów.
Pętla o długości 20 km – dla kl. N, 40 km (2x20 km) z przejazdem przez pole serwisowe – 20 km – 20 km
Organizator zapewnia na trasie 2 punkty serwisowe wraz z obsługą serwisu dla koni i zawodników.
Mapa trasy wraz z filmem poglądowym zostanie wysłana do wszystkich zgłoszonych zawodników na 5 dni
przed zawodami.

START godz. 9.30
KL. L – 20 km
Dystans 20 km

ZAWODY TOWARZYSKIE

Tętno maksymalne konia – 64 ud./min.
Start indywidualny lub w grupach
Czas przedstawienia konia do badania na bramce weterynaryjnej wynosi 30 minut. Istnieje dwukrotna
możliwość wejścia na bramkę weterynaryjną na linii mety.
Konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8 - 14 km/h.
Przekroczenie normy czasu (prędkości) w górę lub w dół powoduje eliminację. Prędkość jest liczona do
dwóch miejsc po przecinku.
Czas przejazdu jest zamykany na linii mety.
Prędkość mierzona jest do dwóch miejsc po przecinku
Ostatni obserwowany odcinek przed metą musi być pokonany ruchem ciągłym w kierunku linii mety do
momentu jej przekroczenia.
Zwycięża para z największą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku równej liczby punktów, o zajęciu
wyższego miejsca decyduje krótszy czas wejścia na bramkę wet., a następnie większa liczba punktów za
ruch.
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ZASADY PUNKTACJI :

a) ruch:
– bez zastrzeżeń (ocena A) – 3 pkt.
– nieregularny (ocena B) – 1 pkt.
– kulawy – eliminacja
b) czas wejścia na bramkę weterynaryjną:
– do 3 minut włącznie – 3 pkt.
– powyżej 3 minut do 6 minut włącznie – 1 pkt.
– powyżej 6 minut – 0 pkt.
c) prędkość przejazdu:
– 8 do 9 km/h – 1 pkt.
– 9 do 10 km/h – 2 pkt.
– 10 do 11 km/h – 3 pkt.
– 11 do 12 km/h – 4 pkt.
– 12 do 13 km/h – 5 pkt.
– 13 do 14 km/h – 6 pkt.

• WSZYSTKIE KONIE ZGŁOSZONE DO ZAWODÓW MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE ORAZ PASZPORT.
• ZAWODNICY ZGODĘ LEKARZA NA START (brak przeciwskazań do uprawiania jeździectwa) UBEZPIECZENIE NW oraz ZGODE RODZICÓW – OPIEKUNÓW dla osób niepełnoletnich.
• W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy (kask z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.
• W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: Noclegi proszę rezerwować indywidualnie.
Organizator zapewnia poczęstunek dla zawodników. Możliwość zakupu wyżywienia na terenie zawodów.
Baza noclegowa:
Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy-Górze” tel. 783 893 101
„Leśny Dwór” – Wolibórz, tel. 74 872 45 90
„Dom pod Lawendowym Polem” – Wolibórz, tel. 512 320 199
„Rancho w Dolinie” – Ścinawka Średnia, tel. 786 269 469
Dla osób, które chciałyby rozbić namiot lub przenocować na miejscu w sali kominkowej, na materacu:
kontakt: „Stary Młyn” Marcin Stokłosa, tel. 693 435 662
Boksy na miejscu: 50 zł za dzień – ilość ograniczona – organizator zapewnia wodę, siano, słomę.
istnieje możliwość pozostawienia konia na ogrodzonym padoku – kwatery (pastuch elektr.) – koszt 20 zł
za dzień.
kontakt: „Stary Młyn” Marcin Stokłosa, tel. 693 435 662
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE REZERWOWANIE BOKSÓW I KWATER DLA KONI
OPŁATA STARTOWA: 120 zł
60 zł przelewem na konto i 60 zł po przybyciu w czasie odprawy technicznej
ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: leszek_p123@wp.pl (DRUK DO POBRANIA NA STRONIE)
www.pasjonat.org/ii-dolnoslaskie-zawody-w-sportowych-rajdach-konnych/ – przyjmowane będą do
26. 07. 2016 r.
Zgłoszenia po terminie musza być wcześniej potwierdzone telefonicznie; tel. 605 958 100
wpłaty na konto: Stowarzyszenie Gór Sowich „Pasjonat”
BZWBK – 41 1090 2301 0000 0001 3268 0585
tytułem: Opłata startowa zawody SRK 30.07.16 – Imię i nazwisko zawodnika
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WARUNKI TECHNICZNE
Obowiązuje dokumentacja dla zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ w dyscyplinie sportowe rajdy
konne oraz przepisami ogólnymi PZJ. W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie
dopuszczona do zawodów.
WAŻNE!!!
Niezwłocznie po przybyciu na miejsce zawodów zawodnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w Biurze
Zawodów, mieszczącym się przy bramce weterynaryjnej, dopełniając wszystkich niezbędnych formalności
(przekazanie dokumentów, dokonanie płatności pozostałych 60 zł wpisowego za udział w zawodach). Po
dokonaniu ostatecznej rejestracji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają numery startowe. Osoby, które
nie dopełnią ww. formalności nie zostaną dopuszczone do przeglądu weterynaryjnego.
INFORMACJE DODATKOWE:
W czasie rajdu i treningów przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy.
Zawodnicy startujący w zawodach regionalnych muszą posiadać dokumenty zgodne z przepisami PZJ lub
WZJ.
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.
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również
w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń).
INFORMACJE RÓŻNE
Organizator zapewnia flot’s puchary, dyplomy i drobne nagrody dla zwycięskich koni;
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe wynikłe w czasie transportu i zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów oraz rezygnacji z organizacji konkursu
w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do niego.
Konie zgłoszone po terminie mogą nie zostać przyjęte na zawody.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu, ani innym celom np. komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach
treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów.
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów
oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego
poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.
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Pełen tekst Kodeksu można otrzymać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej: Federation Equestre
Internationale, HM King Hussein I Building, Chemin des Delibes 9, 1006 Lausanne, Switzerland. Telefon:
+41 21 310 47 47. Kodeks jest dostępny w języku angielskim i francuskim. Kodeks jest także dostępny na
stronie internetowej FEI: www.fei.org
PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI DNIA ...................
PODPIS
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