Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
Ludowy Klub Jeździecki Lewada
zapraszają na

Mistrzostwa Polski Techników Weterynarii w ujeżdżeniu
I. INFORMACJE OGÓLNE:
Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego i LKJ Lewada
Termin zawodów:11-12 maj 2019r
Miejsce zawodów: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-263 Zakrzów
Termin zgłoszeń do 5 maja 2019
Zgłoszenia na adres e-mail: diversiaczek@interia.pl
Bliższych informacji udziela lek. wet. Barbara Maj - tel. 608527713
II. KOMITET ORGANIZACYJNY
PRZEWODNICZĄCY KOMITEKU ORGANIZACYJNEGO: Barbara Maj - diversiaczek@interia.pl tel. 608527713
DYREKTOR ZAWODÓW: Daniel Karpiński - daniel@kjlewada.pl tel. 774875417
BIURO ZAWODÓW: Dorota Karpińska - lewada@kjlewada.pl tel. 602179542
SZEF STAJNI: Oliwia Sobel - tel. 79162767
III. OSOBY OFICJALNE
Funkcja
Sędzia główny

Imię i nazwisko
Łukasz Dziarmaga

Klasa/licencja
1 / S003134

Sędzia
Komisarz

Marek Ruda
Natalia Gitlar

1 / S001173
3 / S003852

Lekarz weterynarii
zawodów
Obsługa medyczna

Aleksandra Matusz-Łukawska

Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.

CRS Ankar

Kontakt
lukasz.dziarmaga@gmail.com
tel.505087380
email, telefon
natalia.gitlar@gmail.coml
tel. 502633199
697515729
881250033

IV. WARUNKI TECHNICZNE:
Hala, podłoże - piasek kwarcowy
Czworobok 20 x 60 m
Rozprężalnia - 24 x 56 m
Noclegi:
LKJ Lewada, Zakrzów, ul. Parkowa 23 – tel. 77 4875417 www.kjlewada.pl
Hotel GOSiR Zakrzów, ul. Parkowa 20 – tel. 77 8873020 www.gosirzakrzow.pl
Stadnina Koni Chrósty – odległość 10 km -ul. Ligocka 25, 47-280 Pawłowiczki tel. + 48 77 487 46 22,
RESTAURACA DWOREK - odległość 12,5 km- ul. Wygon 3, 47-415 Szonowice tel.+ 48 501 175 396,
Dworek Komorno – odległość 15 km – ul. Harcerska 85, Komorno, Tel. +48 77 4033919, www.dworekkomorno.eu
HOTEL ADA - odległość 12 km- ul. Głogowska 1, Większyce tel. +48 77 472 21 21,
AGROTURYSTYKA „U Sylwii” - odległość 5 km -ul. Planetorza 29, 47-253 Cisek tel. 48 501 210 328,
AGROTURYSTYKA „U Donaty” - odległość 5 km -ul. Nowa 68, 47-253 Cisek, tel. 48 601 811 334,
FLORRES - odległość 10,5 km, ul. Nowa 1 a, 47-280 Pawłowiczki, tel. +48 693 232 873,
V. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI TECHNIKÓW WETERYNARII:
1. Mistrzostwa Polski Techników Weterynarii w Ujeżdżeniu przeznaczone są wyłącznie dla osób uczących się aktualnie
w klasach o profilu technik weterynarii lub posiadających już dyplom technika weterynarii. Przy zgłoszeniu należy
podać czy zawodnik jest uczniem czy absolwentem. Wymagane będzie zaświadczenie o aktualnym odbywaniu nauki w
klasie technik weterynarii lub świadectwo ukończenia szkoły o profilu technik weterynarii.
2. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. oraz Regulaminem Ujeżdżenia PZJ i
wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/w przepisami.
3. Uczniowie i absolwenci technikum weterynarii klasyfikowani są odrębnie. W przypadku mniejszej ilości uczestników
niż trzy w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.
4. O zwycięstwie decyduje suma procent z półfinału i finału.
5. Kolejność startu w półfinale jest losowana, w finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do miejsc
zajmowanych po półfinale.
6. W półfinale zawodnik może startować na dwóch koniach, w finale tylko na jednym. W przypadku startów na dwóch
koniach, do klasyfikacji końcowej liczony będzie lepszy wynik z półfinału.
7. Jeden koń może startować dwa razy dziennie pod różnymi jeźdźcami.
8. Przy zgłoszeniach uczniów proszę wskazać szkołę delegującą, przy zgłoszeniu absolwentów szkołę ukończoną.
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9. Bat i ostrogi nie są obowiązkowe. Kiełzno tylko wędzidłowe.
10. W wypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników
wystawionych przez poszczególne szkoły.
11. Zawodników i konie obowiązuje następująca dokumentacja:
- zawodnicy: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa oraz aktualne ubezpieczenie
NW (tylko do wglądu);
- konie: aktualny paszport, wiek konia zgodny z klasą programu;
VI. SPRAWY WETERYNARYJNE
L.P. Funkcja
Imię i nazwisko
Telefon
1
Powiatowy lekarz wet.
Marzena Gambal
774821561
2
Lekarz wet. zawodów
Aleksandra Matusz-Łukawska
697515729
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.
VII. OPŁATY:
Wpisowe Mistrzostwa Polski Techników Weterynarii - 150 zł za rundę w tym 5 zł za każdy dzień startów na rzecz
Opolskiego Związku Jeździeckiego,
Boks - 200 zł za boks ze słomą za całe zawody,
Podłączenie do prądu - 80zł za całe zawody,
Istnieje możliwość dokupienia ściółki: trociny 50zł za balot, słoma 10zł kostka
Nr konta: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576
VIII. NAGRODY:
Organizator zapewnia puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz flot's dla wszystkich koni biorących udział w
Mistrzostwach.
IX. PROGRAM ZAWODÓW:
Propozycje zatwierdzone dn. 19.04.2019r.
Piątek
(Natalia Gruszka)
Otwarcie stajni – 10:00
Odprawa techniczna, losowanie kolejności startów - 19:30.
Sobota
Półfinał Mistrzostw Polski Techników Weterynarii w Ujeżdżeniu kl. L-2
Niedziela
Finał Mistrzostw Polski Techników Weterynarii w Ujeżdżeniu kl. L-3
Uroczysta dekoracja bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
XI. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. 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.
II. 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.
III. 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.
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, leczenia
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

