Propozycje Mistrzostw Dolnego Śląska
w kat. Kuców, Juniorów Młodszych
oraz
Zawodów Regionalnych w Skokach Przez Przeszkody

Finał Vital Horse Jumping Cup 2017r
Wielka Lipa 22-24.09.2017r

1. Organizatorzy:

Ośrodek Jeździecki ARKADIA,
Klub Sportowy Arkadia, Dolnośląski Związek Jeździecki,
Firma „Vital Horse”
2. Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki ARKADIA, Wielka Lipa 5; 55-120 Oborniki Śląskie,
3. Termin zawodów: 22-24 września 2017r.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie przez panel zgłoszeniowy:

http://equita.pl
W razie problemów podczas rejestracji prosimy o kontakt poprzez:
e-mail: pomoc@equita.pl
tel.: 506 134 185

5. Termin zgłoszeń: 19.09.2017r.
6. Osoby Oficjalne:
• Sędzia Główny:
Zofia Falińska
• Sędziowie:
Grzegorz Jasiczek,
Elżbieta Dąbrowska– sędzia DZJ,
Paulina Grocka
• Gospodarz Toru: Paweł Gołygowski
7. Biuro zawodów:
tel. 506 134 185; e-mail: zawody@vital-horse.pl
8. Dyrektor zawodów: Piotr Krysmann tel. 606 914 528
9. Lekarz weterynarii: Krzysztof Kmiecik 601 846 755
10. Kowal: tel: 532 054 043
11. Warunki techniczne:
Plac konkursowy: podłoże kwarcowe 80 x 50m
Rozprężalnia: podłoże kwarcowe 30 x 50m
12. Warunki ogólne: Zawody rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ/DZJ.
13. Losowanie kolejności startów w Mistrzostwach: czwartek godz. 20.00 (sala klubowa przy hali).
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14. Program zawodów:

PIĄTEK 22.09.2017
Konkurs nr 1 I Półfinał Kucy gr A (55cm)+B (70 cm) - zwykły art. 238 pkt 2.1
Konkurs nr 2 Towarzyski (70 cm) - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 - otwarty
Konkurs nr 3 Towarzyski kl. Mini LL - I Półfinał Vital Horse Jumping Cup Grupa Bursztynowa
zwykły art. 238 pkt 2.1 (wys. przeszkód do 85 cm). Tylko dla uczestników
VHJC.

Konkurs nr 4 I Półfinał Kucy gr C (85cm)+D (90cm) - zwykły art 238 pkt 2.1.
Konkurs nr 5 kl. LL (90 cm) – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 6 I Półfinał Juniorów Młodszych kl. L (95 cm) –zwykły art. 238 pkt 2.1
Konkurs nr 7 kl. L – 1
I Półfinał Vital Horse Jumping Cup Grupa Diamentowa
zwykły art. 238 pkt 2.1 (wys. przeszkód do 105 cm). Tylko dla
uczestników VHJC.

Konkurs nr 8 kl. L (100 cm) –dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 9 kl. P (110 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 – otwarty.
Konkurs nr 10 kl. N (120 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 – otwarty.
SOBOTA 23.09.2017
Konkurs nr 11 II Półfinał Kucy gr A (55cm)+B (70cm) - zwykły art. 238 pkt 2.1
Konkurs nr 12 Towarzyski (70 cm) - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 13 Towarzyski kl. Mini LL - II Półfinał Vital Horse Jumping Cup Grupa Bursztynowa
zwykły art. 238 pkt 2.1 (wys. przeszkód do 85 cm). Tylko dla uczestników
VHJC.

Konkurs nr 14 II Półfinał Kucy gr C (85cm)+D (90cm) - zwykły art 238 pkt 2.1.
Konkurs nr 15 kl. LL (90 cm) – dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 16 II Półfinał Juniorów Młodszych kl. L (100 cm) –zwykły art. 238 pkt 2.1
Konkurs nr 17 kl. L (100 cm) –dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 18 kl. L (100 cm) – LICENCYJNY art. 6 Reg. PZJ.
Konkurs nr 19 kl. L – 1
II Półfinał Vital Horse Jumping Cup Grupa Diamentowa
zwykły art. 238 pkt 2.1 (wys. przeszkód do 105 cm). Tylko dla
uczestników VHJC.
Konkurs nr 20 kl. P (110 cm) – dwufazowy art. 274 pkt 5.3 - otwarty.

Konkurs nr 21 kl. N (120 cm) – dwufazowy art. 274 pkt 5.3 – otwarty.
NIEDZIELA 24.09.2017
Konkurs nr 22 kl. mini LL (60/75 cm) – Finał Kucy gr. A+B dwunawrotowy art. 273 pkt 3.2
Konkurs nr 23 Towarzyski kl. Mini LL – Finał Vital Horse Jumping Cup Grupa Bursztynowa
zwykły z rozgrywką art. 238 pkt 2.2 (wys. przeszkód 90 cm). Tylko dla
uczestników VHJC

Konkurs nr 24 kl. LL (90cm/95cm/100 cm) – Finał Kucy gr. C+D dwunawrotowy art. 273 pkt 3.2
Konkurs nr 25 kl. L (100 cm) –dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 – otwarty.
Konkurs nr 26 kl. L-1 (105cm) – Finał Juniorów Młodszych - dwunawrotowy art. 273 pkt 3.2
Konkurs nr 27 kl. P – Finał Vital Horse Jumping Cup Grupa Diamentowa, zwykły z rozgrywką art. 238
pkt 2.2 (wys. przeszkód do 110 cm). Tylko dla uczestników VHJC

Konkurs nr 28 kl. P-1 (115 cm) – zwykły art. 238 pkt 2.1 - otwarty
Konkurs nr 29 kl. N -1 (125 cm) – dwufazowy art. 274 pkt 5.3 - otwarty
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15. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe.
Mistrzostwa:
Konkursy półfinałowe: flot’s.
Konkursy finałowe:
Medale, puchary, derka za I miejsce, flot’s.
Kuce A,B i C,D – 300/200/100 – w bonach na zakupy w sklepie Mustang + nagrody rzeczowe.
Juniorzy Młodsi – 200/150/100 plus bony na zakupy w sklepie Mustang 400/300/200.
Vital Horse Jumping Cup 2017 Grupa Bursztynowa i Diamentowa – wg klasyfikacji po Finale:
I miejsce: 750 zł + Puchar + Derka Paradna + nagrody rzeczowe
II miejsce: 650 zł + Puchar + nagrody rzeczowe
III miejsce: 500 zł + Puchar + nagrody rzeczowe
Konkurs nr 9: I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Konkurs nr 10: I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 50 zł
Konkurs nr 20: I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 50 zł
Konkurs nr 21: I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100 zł, III miejsce – 50 zł
Konkurs nr 28: I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł
Konkurs nr 29: I miejsce – 200 zł, II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł

MINIMALNA ŁĄCZNA PULA NAGRÓD FINANSOWYCH: 6050 ZŁ
16. Boksy (ilość ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń):
• Rezerwacja do dnia 19.09.2017r wyłącznie przez panel zgłoszeniowy www.equita.pl tylko
z potwierdzeniem wpłaty.
• Opłata za całe zawody: Stajnia namiotowa 280 zł/Stajnia drewniana(angielska)330 zł
Organizator zapewnia pierwsze ścielenie słomą.
• Boksy będą dostępne od czwartku od godziny 12.00.
• Opłaty za boksy należy przesłać na numer konta:
BZ WBK 77 1090 1522 0000 0001 0160 5882
• W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko zawodnika oraz imię konia.
• Potwierdzenie przelewu należy przesłać wraz ze zgłoszeniami ostatecznymi przez panel
www.equita.pl.
• Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają konie startujące w mistrzostwach.
• Rezerwacja boksu jest równoznaczna z koniecznością wniesienia opłaty, która nie podlega
zwrotowi w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
• Istnieje możliwość zakupu siana w cenie 15zł/kostkę.
17. W konkursach towarzyskich obowiązuje zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich, zaświadczenie
lekarskie o zdolności do wzięcia udziału w zawodach, dla konia paszport z aktualnymi szczepieniami
18. Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów oraz listy startowe zostaną podane 21.09.2017
(czwartek) na stronie www.vital-horse.pl – po otrzymaniu ostatecznych zgłoszeń.
19. Trzeciego dnia zawodów konie mają prawo do dwóch startów zgodnie z art. 4 Regulamin PZJ 2017.
20. Opłata organizacyjna:
• Udział w Mistrzostwach: Kuce, Juniorzy Młodsi : pierwszy koń 140 zł, kolejny 80 zł
• Zawody Regionalne: 50 zł/przejazd. W konkursie dwunawrotowym każdy nawrót liczony
osobno. Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 30 ZŁ.
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną opłatą organizacyjną.
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21. Noclegi.
• Villa Barbara – tel. 504 595 549
• Hotel Olimp: ul. Poniatowskiego 22, Oborniki Śl. - tel. 71 310 12 70
• Retro: ul. Piłsudskiego 8, Oborniki Śląskie, tel. 71 310 13 92
• Pałac Brzeźno: Brzeźno 1, tel. 609 270 075
22. UWAGI:
- w konkursach Vital Horse Jumping Cup prawo startu mają zawodnicy, którzy uzyskali punkty
w zawodach kwalifikacyjnych ,
- o klasyfikacji końcowej Vital Horse Jumping Cup decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych
w konkursach kwalifikacyjnych i w finale.
- miejsca w finale Vital Horse Jumping Cup ustalane są na podstawie sumy punktów karnych z obu
półfinałów i finału. W przypadku tej samej liczby punktów karnych na miejscach 1-3, odbędzie się
rozgrywka. O miejscach pozostałych zawodników decydują punkty i czas konkursu finałowego.
- w mistrzostwach Kuców obowiązuje certyfikat wzrostu konia,
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji zawodów,
- kolejność konkursów może ulec zmianie,
- zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu potwierdzenia e-mailem o jego przyjęciu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów oraz ograniczenia ilości startujących
koni w konkursach otwartych– decyduje kolejność zgłoszeń,
- w czwartek place treningowe dostępne będą do godziny 19.00,
- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 0 606 914 528,
- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu organizatora
zawodów oraz innych uczestników imprezy.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych
podczas zawodów i transportu.
- podpięcie koniowozu do prądu: 150 zł/całe zawody – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniach.
23. Zasady rozgrywania Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach (wyciąg z Regulaminu):
a) W pierwszym półfinale kolejność startu zawodników ustala się w drodze losowania.
Pierwsze konie zawodnika startują zgodnie z wylosowaną przez zawodnika kolejnością,
drugie zostają umieszczone na końcu listy startowej w kolejności odpowiedniej do
wylosowanej przez zawodnika /kolejność pierwszych koni/.
b) W półfinałach zawodnik ma prawo startów na dwóch koniach- do wyniku zaliczany będzie
lepszy przejazd w danym półfinale.
c) W drugim półfinale i obydwu nawrotach finału zawodnicy startują w odwrotnej kolejności
do zajmowanych miejsc. W przypadku gdy po obu półfinałach kilku zawodników ma
jednakową ilość punktów karnych, o kolejności startów decydują czasy drugiego półfinału.
Drugie konie w drugim półfinale zostaną umieszczone na początku listy startowej w
kolejności odpowiedniej do zajmowanego przez zawodnika miejsca po pierwszym półfinale.
d) Zwycięży ten zawodnik , który uzyska najmniejszą ilość punktów karnych w dwóch
półfinałach i w finale. Przy równej ilości punktów karnych na miejscach medalowych
przeprowadzona zostanie rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego , pozostali zawodnicy z
równą liczbą punktów karnych klasyfikowani są ex aequo.
e) W finale zawodnik startować może tylko na jednym wybranym przez siebie koniu, którym
ukończył półfinał. Wybór konia należy zgłosić najpóźniej na jedną godzinę przed
rozpoczęciem konkursu finałowego. Aby zawodnik został sklasyfikowany w mistrzostwach,
musi ukończyć jeden półfinał i pierwszy nawrót finału.
f) Konkursy w kategoriach Kuców rozgrywane będą jako konkursy z "handicapem"
/podniesione będą wysokości dla wyższej kategorii wzrostu kucy w danej grupie/.
23. Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki.
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
1. 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.
2. 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.
3. Udział w zawodach nie może 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.
4. 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.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem.
SPONSORZY:
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