
VII Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi
Michałów, 20-21 czerwca 2015 r.

Propozycje

1. Organizatorzy:

 Stadnina Koni Michałów

 Klub Jeździecki im. I Pułku Strzelców Konnych w Michałowie

 Polski Związek Hodowców Koni Arabskich

 Agencja Nieruchomości Rolnych

2. Miejsce zawodów:
Kryta ujeżdżalnia (klasy  Pleasure) oraz plac zewnętrzny (ujeżdżenie i skoki) w SK Michałów: place
konkursowe i rozprężalnie – podłoże piaszczyste (piasek kwarcowy).

3. Termin: 20-21 czerwca 2015 r.

4. Uczestnicy:
W  zawodach  mogą  brać  udział  konie  czystej  krwi  arabskiej  wpisane  do  dowolnej  księgi  stadnej
akceptowanej  przez  WAHO.  W Mistrzostwach Polski mogą brać udział wyłącznie konie arabskie
czystej krwi, zarejestrowane w PASB.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu określonym w regulaminie –  fax'em, e-mailem lub
listownie:

Stadnina Koni Michałów
28-411 Michałów
fax 41 356 54 06
e-mail: zootechnika.michalow@gmail.com

Ostateczny termin zgłoszeń: 31 maja 2015 r.

6. Boksy:

 Boksy będą  gotowe od 18  czerwca  od  godziny 17:00.  Stadnina  zapewnia  boksy w stajni nr 5
(murowanej)  oraz w stajni pod namiotami. Pierwszeństwo do boksów w stajni murowanej mają
ogiery, o dalszych miejscach decyduje kolejność zgłoszeń.

 Cena: 250 zł za całe zawody.

 Słomę i siano zapewnia organizator, owies należy przywieźć.

7. Opłaty:

 Opłata organizacyjna: 200 zł od konia za całe zawody.

 Opłatę za boksy oraz opłatę organizacyjną należy przelać na konto KJ Michałów:
Klub Jeździecki im. I Pułku Strzelców Konnych, Michałów
Bank Spółdzielczy Pińczów o/Michałów
64 8509 0002  2002 0010 2108 0001

z dopiskiem zawierającym nazwę i płeć konia, którego dotyczy wpłata.

8. Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne:

 Dyrektor zawodów – Magdalena Helak-Kulczyńska (tel. 693 900 089)

 Dyrektor techniczny – Mariusz Liśkiewicz (tel. 602 152 499)

 Sędziowie konkurencji klasycznych i Pleasure: 

 Józef Zagor

 Wacław Pruchniewicz

 Oskar Szrajer

 Sędzia konkurencji Type & Confirmation: Władysław Guziuk

 Komisarz zawodów: sędziowie rotacyjnie
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 Gospodarz toru: Józef Zagor

 Steward w ringu: Barbara Mazur

 Komisja dyscyplinarna:

 Irena Cieślak

 lek. wet. Agnieszka Kozłowska

 Lekarz zawodów: lek. wet. Zbigniew Czerwonka

 Sekretariat pokazu:

 Przemysław Jankowski

 Natalia Koziara

 Spiker: Anna Stojanowska

9. Regulamin mistrzostw 2015:

Mistrzostwa 2015 rozgrywane są w oparciu o Regulamin PZHKA z roku 2013 (por. osobny dokument).

10. Dyscypliny w 2015:

 Klasa A – ujeżdżenie (zgodne z programami publikowanymi przez PZJ&FEI)

 Klasa B – skoki (zgodne z przepisami publikowanymi przez PZJ&FEI)

 Klasa D – Classic Pleasure (wg Regulaminu PZHKA – na podstawie zasad  ECAHO)

 Klasa E – Native Costume (wg Regulaminu PZHKA – na podstawie zasad  ECAHO)

 Klasa F – Polski Strój Historyczny/ Polish Historic Costume (wg Regulaminu PZHKA) 

 Klasa G – Ladies Side Saddle English (wg Regulaminu PZHKA – na podstawie zasad  ECAHO) –
konkurs dodatkowy, poza klasyfikacją mistrzostw

 Klasa H – Hunter Pleasure (wg Regulaminu PZHKA – wg zasad USEF) 

 Klasa I – Type & Conformation (wg zasad ECAHO)

 konkursy dodatkowe: Pole Bending i konkurs dla debiutantów (w przerwach między konkursami)
Opis dyscyplin w Regulaminie PZHKA z roku 2013 (por. osobny dokument).

11. Program zawodów:

Sobota od godz. 8:00

 Konkurs nr 1 – ujeżdżenie (klasa A) – półfinał w kat. Juniorzy (P-1)

 Konkurs nr 2 – ujeżdżenie (klasa A) – półfinał w kat. Seniorzy (P-4)

 Konkurs nr 3 – Classic Pleasure (klasa D) – półfinał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 4 – Classic Pleasure (klasa D) – półfinał w kat. Seniorzy

 Konkurs nr 5 – w damskim siodle Ladies Side Saddle English (klasa G) – konkurs dodatkowy
(zależny od liczby zgłoszeń)

 Konkurs nr 6 – Hunter Pleasure (klasa H) – półfinał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 7 – Hunter Pleasure (klasa H) – półfinał w kat. Seniorzy
Bezpośrednio po zakończeniu konkursu nr 7 organizatorzy przewidują godzinną przerwę.

 Konkurs nr 8 – skoki (klasa B) – półfinał w kat. Juniorzy (LL)

 Konkurs nr 9 – skoki (klasa B) – półfinał w kat. Seniorzy (L)

 Konkurs nr 10 – Native Costume (klasa E) – półfinał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 11 – Native Costume (klasa E) – półfinał w kat. Seniorzy

 Konkurs nr 12 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – półfinał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 13 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – półfinał w kat. Seniorzy

Niedziela od godz. 8:00

 Konkurs nr 14 – Type & Conformation (klasa I)

 Konkurs nr 15 – ujeżdżenie (klasa A) – finał w kat. Juniorzy (P-4)

 Konkurs nr 16 – ujeżdżenie (klasa A) – finał w kat. Seniorzy (N-1)

 Konkurs nr 17 – Classic Pleasure (klasa D) – finał w kat. Juniorzy



 Konkurs nr 18 – Classic Pleasure (klasa D) – finał w kat. Seniorzy

 Konkurs nr 19 – Hunter Pleasure (klasa H) – finał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 20 – Hunter Pleasure (klasa H) – finał w kat. Seniorzy
Bezpośrednio po zakończeniu konkursu nr 20 organizatorzy przewidują godzinną przerwę.

 Konkurs nr 21 – skoki (klasa B) – finał w kat. Juniorzy (LL)

 Konkurs nr 22 – skoki (klasa B) – finał w kat. Seniorzy (L)

 Konkurs nr 23 – Native Costume (klasa E) – finał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 24 – Native Costume (klasa E) – finał w kat. Seniorzy

 Konkurs nr 25 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – finał w kat. Juniorzy

 Konkurs nr 26 – Polski Strój Historyczny (klasa F) – finał w kat. Seniorzy

W  sobotę  organizator  zaprasza  wszystkich  zawodników  i  członków  ekip  na  wspólną  kolację
w „Starym Magazynie”.

12. Nagrody:

 flot’s dla pierwszych 6 par w konkursie finałowym
 medale i puchary dla pierwszych 3 par w konkursie finałowym
 nagrody finansowe w finale Mistrzostw w skokach i ujeżdżeniu

I miejsce II miejsce III miejsce
Juniorzy – ujeżdżenie 1.000 zł 600 zł 400 zł
Seniorzy – ujeżdżenie 1.000 zł 600 zł 400 zł
Juniorzy – skoki 1.000 zł 600 zł 400 zł
Seniorzy – skoki 1.000 zł 600 zł 400 zł

Pula  nagród:  9.000  zł. Warunkiem wypłaty  nagród  finansowych  jest  udział  co  najmniej
pięciu zawodników w danej grupie wiekowej w konkursie finałowym. Jeżeli jeździec startuje
na więcej niż jednym koniu, to liczy się jako jeden zawodnik.   

 nagroda finansowa dla zwycięzcy Classic All Around – 1.000 zł
13. Sprawy organizacyjne

 Nie przewiduje się zebrania technicznego.

 Lista startowa konkursu będzie udostępniona na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 Sprawdzanie dokumentów zawodników i koni oraz wydawanie numerów startowych  będzie się
odbywać w biurze zawodów (budynek „Starego Magazynu”)  w piątek od 18:00 do 19:00 oraz
w sobotę od godz. 7:00 do 8:00 – pod rygorem niedopuszczenia do startu.

 Jeźdźcy muszą mieć kaski – dotyczy to zarówno przejazdów podczas konkursów, jak i jazdy na
rozprężalni i na terenie zawodów. Wyjątek stanowią klasy  Pleasure dla zawodników mających
ukończone 18 lat.

 Organizator  wymaga  od  zawodników ubezpieczenie  od  następstw nieszczęśliwych  wypadków
osób uczestniczących w kulturze fizycznej i sporcie.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

 Wyżywienie we własnym zakresie. Bufet na terenie zawodów.

 Noclegi (we własnym zakresie):

 Hotel „Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness”
ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 378 88 00, 728 410 620
www.slonecznyzdroj.pl
info@slonecznyzdroj.pl
booking@slonecznyzdroj.pl
Pensjonat ok. 23 km od stadniny
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 Hotel „Nad Starą Nidą”
ul. Armii Ludowej 4
28-400 Pińczów
tel. (41) 357 24 40, 791 60 11 87
www.hotelnadstaranida.pl
www.hotelnsn.pl
info@hotelnsn.pl
Pensjonat ok. 8 km od stadniny

 Agroturystyka J.M. Bębenek
Skowronno Górne 33
28-400 Pińczów
tel. 725 304 381
Pensjonat ok. 13 km od stadniny

 Agroturystyka „W Dolinie Nidy” T.M. Napora
Skowronno Górne 32
28-400 Pińczów
tel. 661 833 574, 721 143 074
Pensjonat ok. 13 km od stadniny

 „Zakątek” Dom Weselny & Hotel
Wrocieryż
28-411 Michałów
tel. 501 524 030, 791 135 105
www.domweselnyzakatek.pl
info@domweselnyzakatek.pl
Pensjonat ok. 4 km od stadniny

 Hotel Mercure
Dosłońce 56
32-222 Racławice
tel. (12) 3784727
www.mercure-doslonce-spa.com
HA001@accor.com
Pensjonat ok. 41 km od stadniny

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać
w trakcie transportu, na i po zawodach oraz w trakcie uczestnictwa w nich. 

Podpisali:
Prezes Zarządu SK Michałów: mgr inż. Jerzy Białobok
Prezes KJ im. I Pułku Strzelców Konnych w Michałowie: Magdalena Helak-Kulczyńska
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