PROPOZYCJE

KJ BIK
GIENIUSZE
KRAJOWE ZAWODY W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
( LL, L, P, N, l* )
I. Informacje ogólne:

KRAJOWE ZAWODY KAT. B W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH
Termin imprezy:

26 – 28 kwietnia 2013 r/ 10-12 maja 2013 r

Miejsce imprezy: Stadnina Koni Gieniusze
16 - 100 S o k ó ł k a
Organizatorzy: Wiesława i Jerzy Maliszewscy
KLUB JEŹDZIECKI BIK GIENIUSZE
Geniusze 9, 16 - 100 Sokółka
tel.(85) 711 18 65, 602 151 080, tel./fax.(85) 711 19 44, e-mail: kjbik@kjbik.pl
Biuro zawodów: Urszula Ginszt
Stadnina Koni, Geniusze 9, 16-100 Sokółka
tel.(85) 711 18 65, 507 038 221, tel./fax.(85) 711 19 44, e-mail: kjbik@kjbik.pl
Gospodarze toru, dyrektor zawodów: Jerzy Marcin Maliszewski
tel.(85) 711 18 65, 602 151 080, tel./fax.(85) 711 19 44, e-mail: kjbik@kjbik.pl
Komisja Sędziowska:

Julian Żukowski - przewodniczący
Monika Mikulska - sędzia delegat PdlZJ
Magdalena Fiłonowicz
Anna Niemyjska
Sławomir Lasota - szef komisarzy
Komisarze - sędziowie PdlZJ
W pracach komisji sędziowskiej w ramach praktyk pomagać będą sędziowie III klasy z listy sędziów Pdl ZJ
typowani przez Kolegium Sędziów Pdl ZJ.

Komisja weterynaryjna: Zbigniew Kołodziejski - przewodniczący
Anna Kaczyńska
Andrzej Sokołowski
Lekarze zawodów: wet. Anna Kaczyńska
med. zespół ratownictwa medycznego
Serwis kowalski :

Eugeniusz Walczuk

II. Program zawodów
Planowane konkursy:
-

Konkurs nr 1 - kategoria 1* na dystansie
84,1 km - konkurs o Puchar Wiosny 2013
Konkurs nr 2 - kategoria N
na dystansie
84,1 km
Konkurs nr 3 - kategoria P na dystansie
44,7 km
Konkurs nr 4 - kategoria L na dystansie
31,7 km
Konkurs nr 5 - kategoria LL na dystansie
13,0 km
Konkursy 1, 2, 3, 4 rozegrane zostaną w ramach zawodów krajowych kat. B.
W konkursie nr 6 mogą startować towarzysko zawodnicy bez licencji PZJ/WZJ.

W kategorii 1* rozegrany zostanie konkurs Best Condition.
Piątek - 26. 04. 2013 r/ 10.05.2013r
Godzina 16.00 - przegląd weterynaryjny
Godzina 18.00 - odprawa techniczna
Sobota - 27. 04. 2013r/ 11.05.2013r
Godzina 7.00 - start do
KONKURSU 1 kat. 1 * - dystans 84,1 km na czas (pętle; 31,7 km: 31,7 km: 20,7 km)
- trasa: 31,7 km --- 31,7 km --- (13 + 7,7) km,
km 84,1

Liczba pętli 3

Bramki weterynaryjne:

km

31,7

obowiązkowy odpoczynek 30 min

km

63,4

obowiązkowy odpoczynek 40 min

km

81,7

meta

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
W konkursie prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe.
Godzina 8.00 - start do
KONKURSU 2 kat. N - dystans 84,1 km na normę czasu (pętle; 31,7 km: 31,7 km: 20,7 km)
- trasa: 31,7 km --- 31,7 km --- (13 + 7,7) km,
km 84,1 Liczba pętli 3
Bramki weterynaryjne:

km

31,7

obowiązkowy odpoczynek 30 min

km

63,4

obowiązkowy odpoczynek 40 min

km

84,1

meta

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 19.00 - spotkanie integracyjne, ognisko, …
Niedziela - 28. 04. 2013r/ 12.05.2013r
Godzina 8.00 - start do
KONKURSU 3 kat. P - dystans 44,7 km na normę czasu (pętle: 31,7 km: 13 km)
- trasa: 31,7 km --- 13 km,
km 44,7 Liczba pętli 2
Bramki weterynaryjne:

km

31,7

obowiązkowy odpoczynek 40 min

km

44,7

meta

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.

Godzina 9.00 - start do
KONKURSU 4 kat. L – dystans 31,7 km na normę czasu (pętla: 31,7 km)
- bramka weterynaryjna – na mecie.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 10.00 - start do
KONKURSU 5 kat. LL – dystans 13,0 km na normę czasu (pętla: 13,0 km)
- bramka weterynaryjna- na mecie.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowiązującym w dniu zawodów.
Godzina 14.30
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.
III. Informacje o trasie
Pętle o długości: 31,7 km; 13 km; 7,7 km
Podłoże: piaszczyste, trawiaste, żwirowe, asfalt. Trasa przebiega drogami polnymi i leśnymi, częściowo
szosą asfaltową (ok. 2,5 km) prowadzącymi pomiędzy polami, doliną rzeki Sokołdy oraz
duktami Puszczy Knyszyńskiej i drogami pomiędzy Wzgórzami Sokólskimi.
Różnica wzniesień na pętli do 40 metrów.
IV. Sprawy weterynaryjne
Lp
Funkcja
1. Powiatowy lekarz weterynarii
2. Dyżurny lekarz weterynarii w lecznicy

Imię i nazwisko
Paweł Mędrek
Eugeniusz Pawlak

telefon
(85) 711 23 27
(85) 711 26 16

3. Lekarz weterynarii zawodów

Anna Kaczyńska

692 455 458

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.

V. Sprawy organi zacyjne
Opłaty:
Konkurs
Konkurs nr
Konkurs nr
Konkurs nr
Konkurs nr
Konkurs nr

1
2
3
4
5

Wpisowe
180, - zł
160, - zł
140, - zł
120, - zł
100, - zł

.

Opł. Antydopingowa
15,- zł
15,- zł
15,- zł
15,- zł
15,-zł

Opłata za boks: 150,- zł/zawody (w tym słoma i siano)
Opłaty na miejscu po przybyciu na zawody

Zakwaterowanie i wyżywienie:
- „Verde”
- hotel, restauracja - Sokółka, ul.Białostocka 200, tel. 85 711 0145
- „Kresowia”
- bar - Sokółka, ul.Białostocka 129 a, tel. 85 711 4784
- „Zajazd”
- hotel, śniadanie - Sokółka, ul.Mickiewicza 2, tel. 85 711 2793
- „Astra”
- hotel, kawiarnia - Sokółka, ul. Głowackiego 55, tel. 85 711 77 65, 501 057 266
- Ośrodek OSiR - hotel - Sokółka, ul. Wodna 20, tel. 85 711 25 67
- Catering na miejscu zawodów

Zgłoszenia proszę nadsyłać - fax: 85 711 1944 lub e-mail:kjbik@kjbik,pl
Zgłoszenia ostateczne tylko na drukach PZJ do dnia 20. 04. 2013 r / 04.05.2013r
(zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%)
Zgłoszenie na zawody jest jednocześnie przyjęciem obowiązku wniesienia w/w opłat.

VI. Warunki startu i niezbędne dokumenty
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 musza 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.

VII. Inne informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji z organizacji
konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do danej klasy konkursu oraz rezygnacji z prowadzenia
klasyfikacji z podziałem na kategorie wiekowe w wypadku zgłoszenia mniej niż 3 par do każdej kategorii
(rozdanie nagród w/g zajętych miejsc bez rozdzielania na kategorie wiekowe).
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 wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
ZARZĄD
Gieniusze, 10. 03. 2013r
Poprawiono termin zawodów-15.04.2013r

Zatwierdzono: Komisja SRK PZJ – 30. 03.2013r

KJ BIK GIENIUSZE

