Gospodarstwo Agroturystyczne Kalinowy Zakątek
Rożno-Parcele
ul. Kalinowa 11
87-700 Aleksandrów Kujawski

PROPOZYCJE
ZAWODÓW REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU.
Aleksandrow Kujawski 24.06.2018

PROGRAM ZAWODÓW:
24.06.2017r (niedziela godz. 10.00)
Konkurs nr 1 dla początkujących L1 – opłata 50 zł
Runda Towarzyska
L. kl. L-1, L-3
Runda Regionalna
L. kl. L-1, L-3
P. kl. P-1, P-2
N.kl. N-4, N-5
Opłata 100 zł za rundę
NAGRODY:flo, puchary i nagrody rzeczowe
1 .Termin zawodów: 24.06.2018r.
2. Miejsce zawodów: Gospodarstwo AgroturystyczneKalinowy Zakątek, Rożno-Parcele;
ul. Kalinowa 11; 87-700 Aleksandrów Kujawski

3. Organizator zawodów: Gospodarstwo Agroturystyczne Kalinowy Zakątek oraz Ciechocioski Klub
Jeździecki Bonanza

4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.06.2018r.(piątek)
poprzez portal zawodykonne.com
5. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni w konkursach
regionalnych, zgodna z przepisami PZJ.
W konkursach towarzyskich możliwośd startu mają zawodnicy bez rejestracji wWZJ/PZJ oraz bez
odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania lekarskie.
Zgoda na start od rodziców/opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich atakże ubezpieczenie
NNW
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowaozawodników, członków
ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeo iinnych wydarzeo.

OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny: Magdalena Jarmuła
Sędziowie: Maria Pilichowska
Komisarz zawodów: Dorota Włodarczyk
Sprawy organizacyjne: Monika Supeł tel. 691 122 409 Kulpa Jacek tel. 664 850 947

OPŁATY:
50 zł konkurs dla początkujących
100 zł za rundę
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

Warunki techniczne: Plac konkursowy: czworobok 20 x 60 m (podłoże piaszczyste); rozprężalnia
(podłoże trawiaste)

Kodeks Postępowania z Koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startu w zawodach, dobro konia musi stad
ponadwszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia, transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą byd wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się totakże do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciążyklaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeostwo
także podczas podróżypowrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom staranna opiekę po zakooczeniu zawodów,
a takżehumanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeoodniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu ………….

