PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI KRUSZYŃSCY
ROŚCISŁAWICE 08.04.2017r.
1.MIEJSCE ZAWODÓW: ul. Leśna 28, 55-120 Rościsławice k/ Obornik Śląskich
2.TERMIN ZAWODÓW: sobota 08.04.2017r.
3.ORGANIZATORZY:
Dyrektor zawodów: Iwona Kruszyńska,
Osoba kontaktowa: Dominika Luty tel. 790-777-925, dominika@krhorses.pl
4.ZGŁOSZENIA: Do dnia 05.04.2017r. przez panel www.zawodykonne.com
5.OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny: Zofia Falińska
Sędzia DZJ: Justyna Borysewicz Rudy
Sędziowe: Grzegorz Jasiczek, Kamila Ksztoń, Wanda Bonkowska
Gospodarz toru: Paweł Gołygowski

6. WARUNKI OGÓLNE:
Zawody rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami PZJ.
7.WARUNKI TECHNICZNE: parkur na placu zewnętrznym o wymiarach 40x80
podłoże kwarcowe, rozprężalnia na hali o wymiarach 23x50 podłoże kwarcowe.

8.PROGRAM: rozpoczęcie godz.09:00 konkursami w ramach zawodów
towarzyskich , propozycje zawodów towarzyskich w załączniku nr 1,
następnie konkursy zawodów regionalnych:

KONKURS NR 4 : klasy L
Dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 5: klasy P
Zwykły

Art. 238.2.1

KONKURS NR 6: klasy N
Zwykły do muzyki Art. 238.2.1
KONKURS NR 7: klasy C
Dwufazowy Art. 274.5.3
KONKURS NR 8: sześciu barier
Art.262.3 * odbędzie się przy minimum 5-ciu zgłoszonych parach
9. NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, honorowe oraz flot’s dla
zwycięzców.
Konkurs klasy L – nagrody rzeczowe za miejsca I-III
Konkurs kl.P –I miejsce- nagroda rzeczowa od sklepu jeździeckiego FEBRO o
wartości 320zł, II miejsce- bon do sklepu jeździeckiego FEBRO o wartości 100zł,
III miejsce- bon do sklepu jeździeckiego FEBRO o wartości 50zł,
Konkurs kl.N- I miejsce- 300zł, II miejsce- 200zł, III miejsce- 100zł,
Konkurs kl.C- I miejsce- 400zł, II miejsce- 300zł, III miejsce- 200zł
Konkurs sześciu barier- I miejsce- 500zł + nagroda rzeczowa od sklepu
jeździeckiego FEBRO o wartości 320zł, II miejsce- 400zł, III miejsce- 300zł oraz
nagrody rzeczowe za miejsca I-III

10. GODZINY I LISTY STARTOWE:
ostateczne godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe
w piątek 07.04.2017r. na platformie www.zawodykonne.com

11. OPŁATY ORGANIZACYJNE: 50 zł od startu. Zamknięcie listy startowej na 1
godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed
zamknięciem listy. Każda zmiana na liście startowej po jej zamknięciu podlega
opłacie w kwocie 30 zł. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zdwojoną
opłatą organizacyjną. Dla każdego zawodnika biorącego udział w zawodach w
ramach opłaty organizacyjnej organizator zapewnia jednorazowo ciepły posiłek
oraz napój.
12. UWAGI
- Organizator prosi wszystkich, którzy chcą przyjechać na zawody koniowozem,
aby poinformowali mailowo lub telefonicznie o wymiarach pojazdu i stronie
rozładunku- przygotowane zostanie wtedy specjalne miejsce parkingowe.
- Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z przyczyn
atmosferycznych lub losowych.
- Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i
zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób
zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez FEI 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.
1. 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 i obrządzania oraz transportu.
2. 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.
3. 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.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową 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.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do
stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym
zakresie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY W STADNINE KONI KRUSZYŃSCY
ROŚCISŁAWICE 08.04.2017r.
1.PROGRAM: rozpoczęcie godz. 9:00
KONKURS NR 1 dla kucy 70 cm,
dokładności art. 274.5.2
KONKURS NR 2 70 cm
Z jokerem art. 238.1.1
KONKURS NR 3 kl.LL
Z jokerem art. 238.1.1
2. NAGRODY: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, honorowe oraz flot’s
dla zwycięzców.
Konkurs 70 cm kuce - wszystkie zerowe przejazdy nagrody rzeczowe
Konkurs 70 cm– I-III miejsce nagrody rzeczowe
Konkurs kl.LL – I-III miejsce- nagrody rzeczowe
3. DOKUMENTACJA: W konkursach towarzyskich obowiązuje zgoda rodziców
dla osób niepełnoletnich, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wzięcia
udziału w zawodach, dla konia paszport z aktualnymi szczepieniami.
4. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZATOR, ZGŁOSZENIA, WARUNKI OGÓLNE I
TECHNICZNE, GODZINY I LISTY STARTOWE, OPŁATY ORGANIZACYJNE,
UWAGI: TAK JAK W PROPOZYCJACH ZAWODÓW REGIONALNYCH.

