Propozycje Regionalnych Zawodów w Ujeżdżeniu oraz
"Czworoboków Treningowych”
II Eliminacje „Le Grand Galop 2018”
CAMPOVERDE 14.04.2018 r.

Organizator: Klub Jeździecki Grand Cheval
Termin zawodów: 14.04.2018 r.
Godzina rozpoczęcia: 8:00, biuro zawodów czynne od 6:30
Miejsce zawodów: Ośrodek Campoverde, ul. Grabińska 43, 92-780 Łódź
Biuro zawodów:
Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@legrandgalop.pl
nr tel: +48 693 860 050
Komitet organizacyjny:
Dyrektor zawodów: Anna I. Derędowska - nr kontaktowy: +48 693 860 050
Zgłoszenia: przez portal internetowy www.zawodykonne.com
Termin zgłoszeń: do 11.04.2018 r.
Sędzia Główny: Maria Pilichowska
Sędzia PZJ: Beata Libera
Komisarz zawodów: Przemysław Grasewicz
Lekarz weterynarii: Małgorzata Przesmycka-Wypych

Programy:
Zawody regionalne:
Wszystkie konkursy rozegrane zostaną na dużym czworoboku (60 m x 20 m).
- konkurs nr 1 kl. L-1
- konkurs nr 2 kl. P-3
- konkurs nr 3 kl. N-2
- konkurs nr 4 kl. C-2

Czworoboki treningowe:
Wszystkie konkursy rozegrane zostaną na dużym czworoboku (60 m x 20 m).
- konkurs nr 5 kl. L-2
- konkurs nr 6 kl. P-2
- konkurs nr 7 kl. N-1
*Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmian w programie zawodów.

Nagrody:

-

Medale od I do III miejsca w zawodach regionalnych.
Dla zwycięzcy każdej rundy zawodów regionalnych pamiątkowa derka.
Flot’s dla każdego zawodnika.
Nagrody rzeczowe.

Warunki techniczne:
Plac konkursowy (czworobok): Hala Główna, podłoże: piasek, wymiary: 60 x 20 m
Rozprężalnia: Hala nr 2, podłoże: piasek, wymiary: 40 x 20 m
W piątek 13.04.2018r. hala będzie udostępniona do treningów w godz. 12:00-15:00. Czworobok
treningowy z warunkami konkursowymi dostępny będzie w godz. 17:00-21:00.
Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, aktualne ubezpieczenie NNW,
zawodników niepełnoletnich – zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.
Konie zgłoszone do zawodów muszą posiadać aktualne szczepienia i badania weterynaryjne,
zgodnie z przepisami weterynaryjnymi - są warunkiem przyjęcia konia na teren zawodów.

Warunki finansowe:
- Opłata organizacyjna (wpisowe): 120zł (para jeździec-koń)
- Opłata startowa (jeden start): 30 zł
Opłaty organizacyjną oraz startową należy dokonać na miejscu (14.04.2018 r.) w biurze zawodów.
- Boks: 100 zł
Organizator zapewnia słomę̨. Boksy dostępne od piątku (13.04) od godz. 10:00 do soboty (14.04)
do zakończenia zawodów.
Możliwość́ pozostawienia konia do niedzieli do godz. 16:00 za dopłatą 50 zł.
Rezerwacja boksów pod nr. tel. +48 693 860 050
Miejsca w stajni przyznawane będą̨ zgodnie z kolejnością dokonywanych opłat.
Ilość miejsc ograniczona.
Opłaty za boksy należy dokonać na rachunek:
Ośrodek Campoverde, ul. Grabińska 43, 92-701 Łódź
35 1940 1076 6413 8725 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Z dopiskiem: Boks + Imię konia

Zakwaterowanie:
Hotel CAMPOVERDE, www.campoverde.pl
tel. +48 512 050 558.
e-mail: biuro@campoverdeosrodek.pl

Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PZJ.
W przypadku więcej niż jednego przejazdu zawodnika w danym konkursie liczy się tylko jego
pierwszy przejazd.
Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce
podczas zawodów i transportu.
W sprawach spornych ostateczny głos ma Organizator.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że
wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad
niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym
przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
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.
III. 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 medycznej.
IV. 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.
V. 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.

