
                                        

 PROPOZYCJE TOWARZYSKICH 

I 

REGIONALNYCH ZAWODÓW 

                                                                         W UJEŻDŻENIU

                                                Grudziądz 2018 

1
.

Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „Rywal” im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii

2
.

Termin zawodów: 12.05.2018 

3
.

Miejsce zawodów: ul. Żwirki 1, Grudziądz (dawny KJ „Ułan”)

4
.

Osoby oficjalne:
Sędzia Główny: Zofia Górska
Sędzia WZJ: Michał Masłowski
Dyrektor zawodów: Aleksandra Oczachowska

Obsługa komputerowa: 

5
. 

Plac konkursowy- podłoże piaszczyste
Rozprężalnia- podłoże piaszczyste 

6
.

Zgłoszenia: do dnia 10.05.2018 r. wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na 
zawodykonne.com 
Zgłoszenia po terminie –  opłata dodatkowa 30 zł 

7
.

Sprawy organizacyjne: Michał Masłowski - 603298485

Konkursy od godz. 11:00

Runda Konkurs nr 1 Konkurs nr 2
L - towarzyska L1 L3
L - regionalna L1 L3
P - regionalna P1 P2

Przejazdy do ogólnej klasyfikacji będą liczone w rundach. 
Możliwość przejazdu poza konkursem innych programów po uprzednim zgłoszeniu tel. 501451812. 



Opłaty:

 wpisowe:  50 zł

 startowe: runda (dwa przejazdy) – 50 zł. Każdy pojedynczy przejazd – 30 zł. 

Nagrody : Minimalna pula nagród – wpływy ze startowego.

Istnieje możliwość rezerwacji boksu. Koszt 40 zł.  Ilość boksów jest ograniczona. Decyduje 
pierwszeństwo rezerwacji. 

Dokumenty zawodników i koni zgodne z przepisami PZJ. W trakcie zawodów obowiązuje 
przestrzeganie kodeksu postępowania z koniem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów.  Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i transportu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Organizator

Kodeks Postępowania z Koniem: 
I. 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, 
transportu. 
II. 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, 
powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży 
powrotnej z zawodów. 
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także 
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej 
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ.


