STAJNIA KONIUSZEWO

PRO PO ZY CJ E
Towarzyskich Zawodów Skokowych przez przeszkody
Tuławki 01.09.2018
Organizator: Stajnia Koniuszewo
Termin zawodów: 1.09.2018
Miejsce: Stadion Sportowy we wsi Tuławki
Warunki techniczne:
 parakur - trawiasty
 rozpreżalnia – trawiasta
Termin zapisów: 31.08.2018 do godziny 18:00 przez panel zgłoszeń
www.zawodykonne.com lub kozakievitsch@gmail.com
Osoby oficjalne:
Sędzia główny: Janusz Michalski
Sędzia: Lucjan Tarnowski

Program zawodów:
Przyjmowanie opłat w biurze od godziny 10:00
Rozpoczęcie zawodów godzina 11:00
Konkurs nr.1 dla KUCY -

PONY GAMES

Konkurs nr.2 Mikro LL do 40cm

Zabawa z trafieniem w normę czasu

Konkurs nr.3 Mini LL do 65cm

Zabawa z trafieniem w normę czasu

Konkurs nr.3 LL do 80 cm

Zabawa z trafieniem w normę czasu

Konkurs nr.4 L

Zwykły art.238.2.1

Konkurs nr.5 P

Zwykły art.238.2.1

Konkurs nr.6 N

Zwykły art.238.2.1
(Konkursy nr.5 i 6 odbędą się przy wystarczającej ilości koni)

Opłaty:




Pony games50 zł trzy przejazdy
Mikro LL 50zl trzy przejazdy ( oba konkursy można łączyć)
Pozostałe konkursy 110 zł od pary, jeśli ktoś chce połączyć przejazdy mikro lub mini
z wyższymi cena 110 zł za trzy przejazdy.

W cenę dla każdego zawodnika i konia wliczony jest sektor dla konia oraz bon posiłkowy.
Nagrody :

STAJNIA KONIUSZEWO



W klasie pony games i mikro LL, mini Klasy LL,L,P,N przewidziane nagrody
finansowe w zależności od ilości koni, flos, oraz nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w propozycjach.
Zabezpieczenie medyczne: na miejscu
Lekarz weterynarii: w dyspozycji
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. Odpowiedzialność za
obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na przedstawicielach ekip.
Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ – aktualne badania zawodników, pozwolenia
rodziców /prawnych opiekunów/dla juniorów obowiązkowe. Zalecane kamizelki
bezpieczeństwa.
Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia 21.08.18r.

Kodeks postępowania z koniem:
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania
wydanego przez PZJ 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.
 Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na
pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia,
obrządzania oraz transportu.
 Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem,
zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej,
zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania
konia.
 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na:
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe,
odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z
zawodów.
 Należy dołożyć wszelkich starań., aby zapewnić koniom opiekę po starcie w zawodach, jak również
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki
weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
 FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom
swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

