PROPOZYCJE

Stajnia Koni Sportowych „VIRITIM”
Szarłat
I Zawody w Sportowych Rajdach Konnych
w Szarłacie

Zawody Regionalne
w Sportowych Rajdach Konnych
(LL, L, P, N, 1*)

1. Informacje ogólne
Nazwa zawodów: I Zawody w Sportowych Rajdach Konnych w Szarłacie
Termin i miejsce zawodów: 19-20 sierpnia 2016, Szarłat
Organizator: - Stajnia Koni Sportowych „Viritim” w Szarłacie
- Wójt Gminy Goworowo - Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Goworowie

Zawody organizowane są przy współudziale finansowym
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
oraz
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego
Biuro zawodów: Agnieszka Rybaczyk, Stajnia Koni Sportowych „VIRITIM”,
Szarłat 15, 07-440 Goworowo,
Tel.: 607966502, e-mail: stajnia.viritim@onet.eu
Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny – dr Ewa Szarska
Sędziowie:

- Anna Cywińska
- Paweł Kleszcz
- Julian Żukowski

Delegat techniczny: – dr Ewa Szarska

Komisja weterynaryjna:
Przewodnicz. Lek.wet. – Anna Smelczyńska
Członkowie: - lek. wet. Mateusz Hecold
- lek. wet. Beata Giercuszkiewicz
Lekarz wet. Zawodów: dr Jan Zglejszewski
Serwis kowalski: Paweł Górecki
Lekarz zawodów: Med.: Zespół ratownictwa medycznego

Gospodarz Toru: Beata Szlezyngier-Jagielska

2. Przepisy ogólne
Zawody odbywają się według obowiązujących przepisów i regulaminów PZJ oraz
według niniejszej propozycji.

3. Program zawodów
Planowane konkursy:
- Konkurs nr 1

- kategoria 1*

dystans

82 km

- Konkurs nr 2

- kategoria N

dystans

82 km

- Konkurs nr 3

- kategoria P

dystans

40 km

- Konkurs nr 4

- kategoria L

dystans

31 km

- Konkurs nr 5

- kategoria LL

dystans

11,2 km

W kategorii 1* rozegrany zostanie konkurs Best Condition.
Konkursy 1, 2, 3, 4 rozegrane zostaną w ramach zawodów regionalnych.
W konkursie nr 5 mogą startować towarzysko zawodnicy bez licencji PZJ/WZJ.
Piątek 19 sierpnia 2016 roku
godzina 18:00 - przegląd weterynaryjny
godzina 19:00 - odprawa techniczna

Sobota 20 sierpnia 2016 roku
godzina 7:00 – start
konkurs numer 1 kat.1* - dystans 82 km
(pętle 31 km, 31 km, 20 km)
Lotna bramka na pętli 31 km w połowie dystansu
bramki weterynaryjne:
- po 31km – obowiązkowa przerwa 30 min.
- po kolejnych 31km, - przerwa 40 min.
- po 20 km – meta
Konkurs rozgrywany zgodnie z regulaminem dyscypliny Sportowe
Rajdy Konne 2016 r.
godzina 7:30 - start
konkurs nr 2 kat. N - dystans 82 km na normę czasu
(pętle 31 km, 31 km, 20 km)
Lotna bramka na pętli 31 km w połowie dystansu

bramki weterynaryjne:
- po 31km – obowiązkowa przerwa 40 min.
- po kolejnych 31km, - przerwa 40 min.
- po 20 km – meta
Konkurs rozgrywany zgodnie z regulaminem dyscypliny Sportowe
Rajdy Konne 2016 r.
godzina 8:00 - start
konkurs nr 3 kat. P - dystans 40 km na normę czasu
(pętle 20 km, 20 km)
Lotna bramka na pętli w połowie dystansu
bramki weterynaryjne:
- po 20 km – przerwa 40 min.
- po 20 km – meta
Konkurs rozgrywany zgodnie z regulaminem dyscypliny Sportowe
Rajdy Konne 2016 r.
godzina 8:30 - start
konkurs nr 4 kat. L - dystans 31 km na normę czasu
(pętla 31 km)
Lotna bramka na pętli 31 km w połowie dystansu
- po 31km – meta
Konkurs rozgrywany zgodnie z regulaminem dyscypliny Sportowe
Rajdy Konne 2016 r.
godzina 9:00 - start
konkurs nr 5 kat. LL - dystans 11,2 km na normę czasu
(pętla 11,2 km)
- po 11,2 km - meta
Uwagi: Konkurs towarzyski. Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem
dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów. Istnieje możliwość odprawy
weterynaryjnej w dniu zawodów przed startem do godz. 8:45.

Zakończenie zawodów:
godzina 16:00
godzina 16:30 - ogłoszenie wyników
- wręczenie nagród
- zakończenie zawodów

4. Informacje o trasie
Pętle o długości: 31 km; 20 km, 11,2 km;
Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe, asfalt. Większość trasy przebiega
drogami polnymi i leśnymi na podłożu piaszczystym, częściowo szosą asfaltową
(ok. 2 km pomiędzy polami, wieś Kunin oraz na odcinku śródleśnym). Trasa
przeprowadzona jest doliną rzeki Narew oraz duktami i oddziałówkami na terenie
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pułtusk,
drogami gminnymi pomiędzy
kompleksami łąkowymi i polnymi. Na trasie znajdują się miejsca przecinania się
leśnych/piaszczystych dróg z gminnymi i powiatowymi drogami asfaltowymi,
gdzie należy zachować szczególną ostrożność (informacje szczegółowe podczas
odprawy technicznej).
Różnica wzniesień na pętli do 40 metrów.

5. Sprawy weterynaryjne
Lp
1.
2.

Funkcja
Powiatowy lek. wet.
Lek. wet. zawodów

Imię i nazwisko
lek.wet Józef Białowąs
dr Jan Zglejszewski

telefon
29 760 53 10w.115
606 730 899

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.

6. Sprawy organizacyjne
Opłaty:
Konkurs
Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3
Konkurs nr 4
Konkursy
nr 5
/4A==

Wpisowe
140, - zł
140, - zł
120, - zł
100, - zł
80, - zł

.

Opłata antydopingowa
0 - zł
0 - zł
0 - zł
0 - zł
0 - zł

Opłata za boks: 100,- zł/zawody (w tym słoma i siano). Liczba boksów ograniczona!
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Istnieje możliwość pozostawienia konia na
ogrodzonym padoku – kwatery indywidualne na pastwisku ogrodzone pastuchem
elektrycznym – koszt 20 zł za dzień.
Opłaty na miejscu po przybyciu na zawody
Zakwaterowanie i wyżywienie: (we własnym zakresie)
- Agroturystyka „Alicja” – Krystyna Manowska, Kunin 54 , Tel.: 503 151 921
- Agroturystyka Dorota Mościcka – Dzbądzek 19, Tel.: 881 308 047
- Agroturystyka „Pod Jabłoniami” – Jemieliste 18A, Tel.: 505 093 773
- Ośrodek Wypoczynkowy „FLORIAN” – Kaszewiec 1, Tel.: 729 633 038
- „Ponsówka” - Kruszewo 25, Tel.: 606 372 622
- Centrum Edukacji Regionalnej w Lipiance – Lipianka 37, Tel.: 512 825 779
- Catering na miejscu zawodów
Istnieje możliwość rozbicia namiotów/camperów na terenie posesji organizatora
bez pobierania dodatkowych opłat. Kontakt: 607 966 502.
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres e-mail:
stajnia.viritim@onet.eu
Zgłoszenia ostateczne tylko do dnia 12.08. 2016 r
(zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%!!)
Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia w/w
opłat.

7. Warunki Startu i dokumentacja
- Obowiązuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego
Związku Jeździeckiego.
- W konkursach 1, 2, 3, 4 mogą startować zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i
posiadający aktualną licencję sportową PZJ lub WZJ. Konie muszą posiadać
aktualną licencję WZJ lub PZJ oraz Paszport PZJ lub PZHK.
- W konkursie nr 5 mogą startować zawodnicy niezrzeszeni (bez licencji PZJ/WZJ)obowiązuje posiadanie ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od NNW, a
osoby niepełnoletnie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach.
- Wszystkie konie muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne z ważnymi
szczepieniami p/grypie koni.
- W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowiązuje twarde nakrycie
głowy (kask z atestem) zgodne z przepisami, obuwie oraz estetyczny ubiór.
- W przypadku braków w dokumentacji jeźdźca lub konia para nie będzie
dopuszczona do startu w zawodach.

8. Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
zawodów, rezygnacji z organizacji konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par.
Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary, nagrody i upominki dla
zawodników.
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób
zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI 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.

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. komercyjny.

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD
KODEKSU POSTĘPOWANIA Z KONIEM!!!!!
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań z konia do startu w zawodach,
dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej
opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim
wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków
medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy,
oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia
szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki
stajenne, 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, obrażeń odniesionych na
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swoje wiedz oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

ORGANIZATORZY

