PROPOZYCJE
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA
Oraz

Występ Szwadronu 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
1. Organizator:
2. Termin zawodów:
3. Miejsce zawodów:
4. Termin zgłoszeń:

Fundacja „ Czterolistna- KONI- czyna”
Tel.: 600 494 243
8 LIPCA 2017 r. godz,.10:40
byłe PSO Braniewo ul. Moniuszki.
- do 7.07.2017r. do godz. 18.00 przez panel:

www.zawodykonne.com
5. Odprawa techniczna
6. Opłaty:

- 9:30
wpisowe:
startowe:

- 50 zł od konia
- kl. „ MINI LL”- 10 zł
- kl. „LL”- 15 zł
- kl. „L” - 20 zł
- kl. „P” - 30 zł
- kl. „N” -40 zł

7. Komisja Sędziowska:
- Sędzia Główny; P. Grażyna Woroniecka
- Sędzia Delegat WMZJ; P. Mikołaj Zagrodzki
- Sędzia; P. Krzysztof Zagrodzki
- Gospodarz Toru; P. Janusz Wejer
8. Opieka weterynaryjna: Lek. Wet. P. Radomir Ławniczak
9. Obsługa medyczna – ambulans medyczny

NAGRODY
KONKURSY TOWARZYSKIE
10. Nagrody: puchary, floo, nagrody rzeczowe.

„MINI LL” – nagrody rzeczowe od pierwszego do piątego miejsca
„LL”

– nagrody rzeczowe od pierwszego do piątego miejsca

KONKURSY REGIONALNE:

11. Nagrody: puchary, floo, nagrody rzeczowe i finansowe.

„L”

– nagrody rzeczowe od pierwszego do piątego miejsca
– nagrody finansowe:
1. miejsce 200 zł
2. miejsce 150 zł
3. miejsce 100 zł

„P”

– nagrody rzeczowe
– nagrody finansowe:

.
.
„N”

1. miejsce 300 zł
2. Miejsce 250 zł.
3. miejsce 150 zl

.

- nagrody finansowe:
1. miejsce 500 zł
2. miejsce 350 zł
3. miejsce 200 zł

11. Dokumentacja:
- zgodnie z przepisami PZJ , aktualne książeczki zdrowia zawodników, pozwolenia rodziców
(opiekunów prawnych) dla nieletnich zawodników
- wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia i badania weterynaryjne według
przepisów, dopuszczających konia do zawodów
12. Warunki, podłoże:
- piaszczyste (w tym sezonie kolejne ulepszenie).
- rozprężalnia trawiasta ogólna i piaszczysta, na części parkuru(dla czterech koni tuz przed
startem) oraz kryta ujeżdżalnia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe
(w trakcie zawodów jak i w czasie transportu na zawody i powrotu z zawodów).

15. Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenie startujących spoczywa na
przedstawicielach ekip startujących.
16. Zgłoszenia po terminie: podwójne wpisowe. Zmiany na listach: 10 zł.
17. Stoisko gastronomiczne na terenie zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW

Godz. 9:30 – odprawa techniczna w biurze zawodów
– potwierdzenie przybycia, sprawdzenie dokumentów
Godz. 10:40 – oficjalne otwarcie zawodów
Godz. 11:00 – rozpoczęcie konkursów
Konkurs nr. 1 „MINI LL” – dokładności z trafieniem w normę czasu /art. S 1/
Konkurs nr. 2 „LL”

– dokładności z trafieniem w normę czasu /art. S 1/

Konkurs nr. 3 „L”

– dwufazowy Art. 274.5.3

Konkurs nr. 4 „P”

– o wzrastającym stopniu trudności z „Jokerem” Art. 269.5

Konkurs nr 5 „N”

- zwykły Art. 238.2.1

Zapraszamy – życzymy miłych wrażeń

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia 12 czerwca 2017r.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach,
dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to
stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
2. 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.
3. Zawody nie mogą 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.

4. 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, leczenie obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.

