PROPOZYCJE
Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody
HERMANÓW 09-10.09.2017
1. Organizator: WTK HERMANÓW
Termin zawodów: 09-10 września 2017 r.
Miejsce: FOLWARK KONNY HERMANÓW
2. Warunki techniczne
Plac konkursowy:
podłoże: piasek
wymiary: 70 x 50 m
Rozprężalnia:
podłoże: piasek
3. Komisja sędziowska:
Przewodniczący: Ryszard Szymoniak
Sędzia WZJ Lidia Perek
Sędzia : Agnieszka Sydow
Gospodarz Toru: Robert Bartkowiak
Komisarz: Anna Stanek
zabezpieczenie medyczne: na miejscu
Kłódki Bezpieczeństwa GALA
4. Termin zgłoszeń: 06.09.2017r. godz. 20.00.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
Hermanów 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Lub przez panel
zawodykonne.com
5. Boksy będą przygotowane od piątku 09 września od godz. 18.00

Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Opłata za boks 170 zł za całe zawody.
Boksy będą przygotowane wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu.
Email: zawody@hermanow.pl
Tel. 603 20 66 64
6.

Program zawodów:

Sobota 09.09.2017 r.
Konkurs nr 4 kl. L (ZR) Dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 5 kl. P art. 274.5.3
Konkurs nr 6 kl. N art. 238.2.1
Niedziela 10.09.2017 r.
Konkurs nr 10 kl. L (ZR) Dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 11 kl. P art. 274.5.3
Konkurs nr 12 kl. N art. 238.2.1
Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
7. Startowe konkurs: 50zl
8.

Opłaty na miejscu w biurze zawodów. Każda zmiana na liście startowej po jej
wydrukowaniu –opłata 10 zł (nie dotyczy skreśleń)

9. NAGRODY, floot’s oraz nagrody wg. Tabeli
MIEJSCE

KONKURS
mini LL zt

LL zt

L zt/zr

P zr

N zr

I

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

400

600

II

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

300

400

III

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

nagroda
rzeczowa

200

300

IV

50

100

V

50

100

RAZEM

1000 1500

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie
trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Dojazd i transport koni na własny koszt.
13. Zakwaterowanie
Folwark Konny Hermanów 61 287 30 15, 603 20 66 64 zawody@hermanow.pl
Hotel Rosana Klęka +48 61 287 35 80 rosana@rosana.com..pl 5km
Hotel MCT Żerków +48 62 740 20 80 biuro@mct.zerkow.pl 7km
Hotel alMarco Środa Wielkopolska +48 61 285 33 33 hotel@almarco.pl 22km
14. podłączenie koniowozu do prądu. 100Zł (chęć podłączenia do prądu prosimy zaznaczyć
przy zgłoszeniu).

SPRAWY ORGANIZACYJNE :
- Wymagana dokumentacja koni i zawodników zgodna z przepisami i regulaminem PZJ. W konkursach kl. mini LL, LL i L możliwość startu mają zawodnicy amatorzy bez
rejestracji w WZJ oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania sportowo - lekarskie zawodników, ubezpieczenie NNW oraz zgoda na start rodziców lub prawnego opiekuna
w przypadku osób niepełnoletnich.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
- Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń
losowych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.
- Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie trwania zawodów.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 21.08.2017 – Ryszard Szymoniak

Kodeks postępowania z koniem
1. Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia i transportu.
3.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy.
4.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.
5.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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.
6. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim
do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ

