
Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody 

o Puchar Stowarzyszenia Klub Jeździecki Adamus

Rogusko 28.09.2019

1. Ranga : zawody towarzyskie

2. Termin : 6.07.2019 (sobota)

3. Miejsce : Rogusko 10, Gmina - Nowe Miasto nad Wartą

4. Organizator : Stowarzyszenie Klub Jeździecki Adamus

5. Kontakt : Marek Rybczyński tel. 605 253 156

6. Warunki techniczne: parkur 70 x 50 piaszczysty, rozprężalnia 40 x 30 piaszczysta

7. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi, niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodzica

8. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Lidia Perek
Sędzia: Bożena Młotek
Komisarz: Przemysław Jędraszak
Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak

9. Zgłoszenia do dnia 26.09.2019 (czwartek) mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com

(w tytule maila prosimy wpisać ZT Rogusko)lub poprzez panel www.zawodykonne.com

10. Program zawodów – rozpoczęcie godz. 10.00, sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat od godz. 9.00

Konkurs nr 1 – Debiuty dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1

Konkurs nr 2 – KUCE 60 z trafieniem w normę czasu

Konkurs nr 3 – Mini LL dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1

Konkurs nr 4 – LL z trafieniem w normę czasu

11. Nagrody : floot’s, nagrody rzeczowe, puchary za 3 miejsca

12. Opłaty startowe : 40 zł od start

13. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)

14. Reklamacje: każda musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł



15. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, 

pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

Serdecznie zapraszamy!!!
SKJ Adamus

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem rozgrywania ZT WZJ z dnia 25.04.2019 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

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

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.

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.

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.

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


