PROPOZYCJE
MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
oraz
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
WLKS KRAKUS – 25-27.08.2017
Organizator:
WLKS Krakus
Termin:
25-27.08.2017
Miejsce:
WLKS Krakus Swoszowice
ul. Kąpielowa 51
30- 698 Kraków
Parkur: piasek 50x70
Rozprężalnia: piasek 30x60

Termin zgłoszeń:
20.08.2017
KONTAKT:
zawody.krakus@gmail.com
tel. 505 365 787
Katarzyna Romanko
ZGŁOSZENIA prosimy
wysyłać poprzez panel:
zawodykonne.com

Osoby funkcyjne:
Sędzia Główny: Jacek Wisłocki
Sędzia MZJ: Eulalia Michalik
Sędziowie: Monika Bukowiec
Komisarze: Anna Hadała
Renata Kurleto

Gospodarz Toru: Jacek Wodyński
Lekarz Weterynarii: Wojciech
Kujawski

OPŁATY:
Wszystkie kategorie wiekowe MM:
Opłata organizacyjna za MM – 200zł./para koń-jeździec
Opłata organizacyjna za MM wraz z boksem – 400zł./para koń-jeździec
Opłata organizacyjna dla koni startujących w ZR i ZT:
3 dni zawodów wraz z boksem – 380zł/koń
1 dzień zawodów bez boksu – 70zł/koń
Zgłoszenia na zawody wraz z rezerwacją boksów przyjmowane są wyłącznie
z dołączonym potwierdzeniem wpłaty na konto: 200zł.
W tytule przelewu proszę podać ”ZR i ZT MM 25-27.08.2017 + nazwa konia”
Dane do przelewu:
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy KRAKUS
ul. Kąpielowa 51, 30-698 Kraków
numer konta: 61 1240 4533 1111 0000 5423 0679
W przypadku zgłoszenia na zawody i wycofania się z zawodów do dn. 20.08.2017r. Organizator
zobowiązuje się do zwrotu przedpłaty wpłaconej na konto.
Zmiana na listach startowych – 20zł

Zawodnicy
- zawody regionalne - aktualne badania
Rozprężalnia i hipodrom otwarte w dniu
lekarskie od lekarza sportowego, licencje i
24.08.2017r. Od 14.00 do godziny 19.00
ubezpieczenie NNW
- zawody towarzyskie - aktualne badania
Sprawdzanie dokumentów: czwartek – 24.08.2017 lekarskie, ubezpieczenie NNW , niepełnoletni
w godz.18.00 do 19.00 i piątek - 12.08.2016 w
zgodę rodziców na start w zawodach.
godz.8.00 do 9.00
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
Losowanie kolejności startów dla zawodników
w razie wypadków i zachorowań zawodników,
Mistrzostw Małopolski – 24.08.2017r. o godzinie luzaków, trenerów, koni na terenie zawodów
19.00.
i w czasie transportu jak również w przypadku
kradzieży , zniszczeń , pożarów i innych
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, zdarzeń losowych.
Stajnie otwarte od 24.08.2017 od godz.13-tej.

po uzgodnieniu z organizatorem.
Każdy dodatkowy dzień pobytu - 50 zł.
Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie
z przepisami PZJ i WZJ.

•
•
•

Ilość boksów ograniczona.
Prosimy o sprawdzanie
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Organizator zapewnia pierwszą
ściółkę( słoma). Istnieje możliwość

DOKUMENTY:

•

Konie
- Każdy koń, musi posiadać numer
identyfikacyjny, nadany przez
organizatora.
– Każdy koń musi posiadać paszport z
aktualnymi szczepieniami przeciw grypie
koni oraz licencję zgodnie z przepisami
MZJ/PZJ (licencja dot. koni startujących
w zawodach regionalnych). Licencję
należy wykupić w Biurze MZJ przed
zawodami. Nie będzie możliwości
wykupienia licencji dla konia na
zawodach.
– paszport konia musi być dostarczony do
loży sędziowskiej przed pierwszym
startem! Konie, których paszporty nie
zostaną dostarczone, nie zostaną
dopuszczone do startu.

•

kupienia słomy i siana (balot10,00 zł)
Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie zawodów.
Protesty wyłącznie na piśmie z
dołączeniem kaucji 200zł.

Każdy koń ma prawo startu 2 razy w ciągu dnia - dotyczy: piątek, sobota, niedziela.(nie dotyczy koni biorących
udział w MM).

Łączna pula nagród w Mistrzostwach Małopolski - min. 15 000 zł. Obejmuje ona nagrody rzeczowe we wszystkich
kategoriach oraz finansowe w kategorii seniorów. Dokładny podział, wartości i kwoty zostaną wskazane w dniu
15.08.2017 po sfinalizowaniu rozmów ze wszystkimi sponsorami.

Program Zawodów :
Piątek 25.08.2017 godz. 9.00
Konkurs nr 1 60 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 2 80 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 3 - seria A - L - towarzyski - zwykły
art.238.2.1
seria B - L - regionalny - zwykły
art.238.2.1
Konkurs nr 4 P regionalny - dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 5 N regionalny - zwykły
art.238.2.1
Mistrzostwa Małopolski:
MM nr 1: I Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 2: I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 3: I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 4: I Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 5: I Półfinał kat. JUNIORZY 115cm – szybkości (art. 239 Tabela C)
MM nr 6: I Półfinał kat. SENIORZY 125cm – szybkości (art. 239 Tabela C)

Sobota 26.08.2017 godz. 9.00
Konkurs nr 6 60 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 7 80 cm - towarzyski - zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 8 L seria A – towarzyski – dwufazowy art.274.5.3
seria B - regionalny – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 9 P regionalny - zwykły
art.238.2.1
Konkurs nr 10 N regionalny - dwufazowy art.274.5.3
Mistrzostwa Małopolski:
MM nr 7: II Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 8: II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 9: II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 10: II Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 11: II Półfinał kat. JUNIORZY 120cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 12: II Półfinał kat. SENIORZY 130cm – zwykły (art.238.2.1)

Niedziela 27.08.2017 – 9.00
Mistrzostwa Małopolski:
MM nr 13: Finał kat. Młodzicy 60/60cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
MM nr 14: Finał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 85/85cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
MM nr 15: Finał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 105/105cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
MM nr 16: Finał kat. OPEN 105cm – zwykły (art.238.2.1)
MM nr 17: Finał kat. JUNIORZY 125/125cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
MM nr 18: Finał kat. SENIORZY 135/135cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)

Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

nr
nr
nr
nr
nr
nr

11 - 60 cm towarzyski dwufazowy art.274.5.3
12 – 80 cm towarzyski dwufazowy art.274.5.3
13 - 100 cm towarzyski dwufazowy art.274.5.3
14 L1 regionalny - zwykły
art.238.2.1
15 P1 regionalny - dwufazowy
art. 274.5.3
26 N1 regionalny - zwykły
art. 238.2.1

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowania konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
1.

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.

2.

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.

3.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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.

4.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
2017r.
I. Mistrzostwa Małopolski w dyscyplinie skoki przez przeszkody rozgrywane są w
następujących kategoriach:
1) Młodzików (wiek zawodnika: 9-11 lat)
2) Juniorów Młodszych na kucach (wiek zawodnika:12-15lat)
3) Juniorów Młodszych na dużych koniach (wiek zawodnika:12-15lat)
4) Juniorów (wiek zawodnika:16-18lat)
5) Seniorów (wiek zawodnika: od 18 lat)
6) OPEN ( wiek zawodnika: od 16 lat)
JUNIORZY
MŁODSI NA
DUŻYCH
KONIACH

JUNIORZY

SENIORZY

KATEGORIA
OPEN

5 lat

6 lat

5 lat

KATEGORIA

MŁODZICY

JUNIORZY
MŁODSI NA
KUCACH

Wiek konia

5 lat

5 lat

5 lat

Licencja lub
klasa sportowa
zawodnika

Licencja
wstępna lub
wyższa

Licencja
wstępna lub
wyższa

Licencja
wstępna lub
wyższa

Minimum III
Minimum II
Licencja
klasa sportowa klasa sportowa wstępna lub III

Dane kategorie zostaną rozegrane według następujących konkursów:
1) Kategoria Młodzicy:
I Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Młodzicy 55cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Młodzicy 60/60cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
2) Kategoria Juniorzy Młodsi – KUCE:
I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 80cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Juniorzy Młodsi – KUCE 85/85cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
3) Kategoria Juniorzy Młodsi – DUŻE KONIE:
I Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 100cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. Juniorzy Młodsi – KONIE 105/105cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
4) Kategoria Juniorzy:
I Półfinał kat. JUNIORZY 115cm – szybkości (art. 239 Tabela C)
II Półfinał kat. JUNIORZY 120cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. JUNIORZY 125/125cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)

W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
5) Kategoria Seniorzy:
I Półfinał kat. SENIORZY 125cm – szybkości (art. 239 Tabela C)
II Półfinał kat. SENIORZY 130cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. SENIORZY 135/135cm - dwunawrotowy dokładności (art. 273.3.2)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
6) Kategoria OPEN:
I Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
II Półfinał kat. OPEN 100cm – zwykły (art.238.2.1)
Finał kat. OPEN 105cm – zwykły (art.238.2.1)
W przypadku rozgrywek o miejsca medalowe odbędą się one na zasadach konkursu zwykłego.
II. Junior młodszy może startować w dwóch kategoriach – na kucach i na dużych koniach,
pozostali zawodnicy – mogą startować w jednej kategorii wiekowej.
III. Na terenie zawodów konie startujące w Mistrzostwach mogą być trenowane wyłącznie
przez startujących na nich zawodników. Luzacy zawodników mogą tylko stępować na
koniach.
Każdy zawodnik ma prawo do startu na dwóch koniach w półfinałach, do finału zawodnik
przystąpić może wyłącznie na jednym koniu.
W półfinałach każdej kategorii liczy się wynik lepszego konia, nie dotyczy kategorii Senior.
Mistrzostwa Małopolski Seniorów będą rozgrywane wg zasad Mistrzostw Polski Seniorów
2017.
Kuce startujące w kategoriach Młodzików i Juniorów Młodszych muszą posiadać aktualny
certyfikat wzrostu.
W Mistrzostwach Małopolski w konkursach do klasy N1 dopiero trzecia odmowa konia
powoduje eliminacje.
Konie startujące w Mistrzostwach mogą startować w jednym konkursie dziennie, nie mogą
równocześnie startować w zawodach regionalnych/towarzyskich – z wyjątkiem niedzieli,
gdzie dany koń startujący w poprzednich dniach w MM, nie startuje w finale MM.
Zawodnik danej kategorii wiekowej ma prawo do startu w kategorii wyższej – pod
warunkiem uzyskania zgody Zarządu MZJ.(Zawodnik zobowiązany jest do złożenia
pisemnej prośby minimum na 7 dni przed Mistrzostwami Małopolski i dołączenie
przynajmniej 3 wyników potwierdzających ukończenie konkursów o wysokości
odpowiadającej wysokości konkursu danej kategorii z wynikiem do 4pkt. karnych).
IV. Prawo startu w Mistrzostwach Małopolski mają zawodnicy startujący w barwach klubów
zrzeszonych w MZJ oraz zawodnicy BPK z Małopolski („MAL BPK” w systemie Artemor)
niezależnie od rodzaju wykupionej licencji (MZJ lub PZJ)

V. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników w kategorii wymienionej w pkt. I
organizator ma prawo zrezygnować z jej rozgrywania.
VI. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami dyscypliny oraz niniejszym regulaminem.

Propozycje zatwierdzono w dniu 09.08.2017
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZJ – Jacka Wisłockiego

