Mistrzostwa Poznania
w skokach przez przeszkody
w kategoriach: kuce , juniorzy oraz seniorzy
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Poznania
Hipodrom Wola, 16 czerwca 2018
1. Organizator: KJ Rancho Poznań
Szkoła Jazdy Konnej Katarzyna Małecka - kontakt: 509 – 108 – 959
2. Ranga: zawody towarzyskie
3. Termin: 16 czerwca 2018 (sobota)
4. Miejsce: CWJ Hipodrom Wola, Poznań ul. Lutycka 34, parkur – podłoże trawiaste
5. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi, osoby niepełnoletnie obowiązuje
rodziców / opiekunów na start
6 . Osoby oficjalne:
Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
Sędzia: Maciej Ceglarski, Włodzimierz Chmielnik
Komisarz: rotacja sędziów
Gospodarz toru: Mirosław Szłapka
7. Zgłoszenia do dnia 14.06.2018 (czwartek) poprzez panel na www.zawodykonne.com
lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZT Wola)
Listy startowe, godziny rozpoczęcia konkursów na www.zmierzczas.pl
8. Program zawodów - biuro czynne od 8.00, rozpoczęcie konkursów: 9.00


Konkurs nr 1 - Kuce 70 zwykły art. 238.2.1



Konkurs nr 2 – Mistrzostwa Poznania Kuców 90 cm dwufazowy art. 274.5.3
pod patronatem Centrum Ogrodniczego Zawady 19



Konkurs nr 3 – LL z trafieniem w normę czasu

pisemna zgoda



Konkurs nr 4 – L wzrastającego stopnia trudności z jokerem art. 269.5



Konkurs nr 5 - L Mistrzostwa Poznania Juniorów dwufazowy art. 274.5.3



Konkurs nr 6 – L Mistrzostwa Poznania Seniorów zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
9. Opłaty startowe we wszystkich konkursach: 50 zł za start
10. Nagrody:


Floot’s, puchary



Nagrody rzeczowe + zegarki firmy AM:PM dla pierwszej trójki w każdym konkursie



Derka dla zwycięzcy w konkursach mistrzowskich

11. Sprawy Organizacyjne:
 Juniorzy – zawodnicy do 18 roku życia (rocznikowo)
 W konkursach mistrzowskich zawodnik zobowiązany jest do startu w swojej kategorii wiekowej,
maksymalnie na dwóch koniach z których każdy ma prawo jednokrotnego startu.
 Zawodnicy na kucach rywalizują o tytuł Mistrza Poznania w konkursie – nr 2
i nie mogą startować w pozostałych konkursach mistrzowskich.
 W przypadku zawodników startujących na dwóch koniach w konkursie mistrzowskim, do klasyfikacji
końcowej brany będzie lepszy przejazd
 Konie powyżej 6 lat mają prawo do trzech startów w ciągu dnia, maksymalnie dwa razy w danym
konkursie. Drugi przejazd pary w jednym konkursie traktowany jest treningowo
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
transportu i uczestnictwa w zawodach.
 Zalecane ubezpieczenie koni oraz zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków innych zdarzeń
losowych
 Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł
 Każdy protest musi być złożony na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 Organizator nie zapewnia boksów na czas trwania zawodów
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, przy dużej ilości zgłoszeń, konkurs nr
6 zostanie rozegrany jako zwykły art. 238.2.1
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 22.05.2018 – Ryszard Szymoniak

Serdecznie zapraszamy
Katarzyna Małecka
KJ Ranch Poznań
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
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 i 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, powierzchnię podłoża, pogodę,
warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróż 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.

