REGIONALNE i TOWARZYSKIE
ZAWODY KONNE W UJEŻDŻENIU
Propozycje Zawodów

Termin zawodów 24.06.2017 (sobota)
1. Organizator zawodów: Klub Jeździecki Lambada
2. Miejsce zawodów: KJ Lambada Częstochowa ul. Ludowa 53
3. Termin zawodów: 24.06.2017
4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 22.06.2017
5. Zgłoszenia www.zawodykonne.com lub mailem
na adres: kjlambada@wp.pl
6. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 668 899 004
Warunki techniczne
1. Czworobok: podłoże piaskowe, wymiary 20m x 60m
2. Rozprężalnia: podłoże piaskowe
3. Dokumenty koni i zawodników zgodnie z przepisami PZJ oraz weterynaryjnymi .
Osoby oficjalne
1. Sędzia główny zawodów: Dorota Gremaud
2. Sędzia WZJ: Małgorzata Abelec
3. Dyrektor zawodów : Bogdan Wachelka
4. Dyrektor techniczny: Robert Pawełkiewicz tel 668 899 004
5. Lekarz zawodów : Katarzyna Kulpińska
6. Powiatowy lekarz weterynarii: Ewa Stachowiak

Program zawodów
Sprawdzanie dokumentów 24.06.2017 od godz.09:00
Początek zawodów godz.11:30
1. Konkurs nr 1 L-1 zawody regionalne i towarzyskie
2. Konkurs nr 2 L-3 zawody regionalne i towarzyskie
3. Konkurs nr 3 D-1 zawody regionalne i towarzyskie
4. Konkurs nr 4 P-2 zawody regionalne i towarzyskie
5. Konkurs nr 5 P-3 zawody regionalne i towarzyskie
6. konkurs nr 6 N-1 zawody regionalne
7. konkurs nr 7 N-4 zawody regionalne
Sprawy organizacyjne:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu.
Na życzenie zawodników mogą być rozegrane inne programy.
Nagrody w konkursach :
Puchary, flot`s, nagrody rzeczowe
Oplata organizacyjna za parę 60 pln + 20 pln opłata za każdy start (w tym 5zł na fundusz WZJ)
Płatne na konto KJ Lambada
15 2030 0045 1110 0000 0411 7970
W dniu zawodów opłata organizacyjna za parę 80 pln + 20 pln opłata za każdy start w konkursie .
Brak boksów.

Zawody zorganizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku
Jeździeckiego.
Paszporty należy złożyć w biurze zawodów bezpośrednio po przyjeździe na teren zawodów
Zgodnie z nowymi przepisami zawodnicy i konie muszą być w wykazie na stronie internetowej PZJ
** Warunkiem startu w Zawodach Towarzyskich jest
Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez zawodników.
W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na start w zawodach jeździeckich.
Dla konia paszport hodowlany oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.
Minimalny wiek konia do startu w zawodach 4 lata,
Dla jeźdźców do 11 lat – minimalny wiek konia 6 lat.
Ubezpieczenie NNW jeźdźca
W zawodach towarzyskich prawo startu mają osoby które nie posiadają i nigdy nie posiadały 3,
lub wyższej klasy sportowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki mogące zaistnieć w czasie
trwania zawodów i transportu

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.
II.

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

