Zawody Towarzyskie
w skokach przez
przeszkody

Sebory 2018

PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
OŚRODEK JEŹDZIECKI SEBORY 04.08.2018

1. Organizator:
Ośrodek Jeździecki Sebory
Dyrektor zawodów: Adam Kaszuba 661-289-079
2. Termin zawodów: 04.08.2018

3. Miejsce rozgrywania zawodów:
Romany Sebory 39
06-300 Przasnysz

4. Uczestnicy:
Zgłoszone kluby, sekcje, zawodnicy i konie.

5. Termin zgłoszeń: do 02.08.2018 do godz.18.00 na www.zawodykonne.com
6. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
7. Program zawodów:
sobota 04.08.2018 godz. 10.00
konkurs nr 1 KUCE (40 cm) dokładności (art. 238.1.1)
konkurs nr 2 mini LL (50 cm) dokładności (art. 238.1.1)
konkurs nr 3 mini LL (70 cm) zwykły (art. 238.2.1)
konkurs nr 4 mini LL (80 cm) zwykły (art. 238.2.1)
konkurs nr 5 LL (90 cm) z trafieniem w normę czasu
konkurs nr 6 L (100 cm) zwykły (art. 238.2.1)

8. Opłaty:
wpisowa - 50 zł/dzień od konia
opłata za boks: 70zł za dzień od konia (boksy ścielone słomą)

Ilość boksów ograniczona
Pytania w sprawie boksów i rezerwacje: Adam Kaszuba 661-289-079
Prosimy o terminowe zgłaszanie zapotrzebowania na boksy wraz z uwagami. Ścielenie słomą gratis.
Trociny we własnym zakresie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp.
Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenia startujących par spoczywa na
przedstawicielach ekip.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu.
11. Sprawy weterynaryjne: wszystkie konie muszą posiadać PASZPORT z aktualnymi
szczepieniami.
12. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na start.
Wszystkich startujących obowiązują badania od lekarza sportowego oraz ubezpieczenie.
13. Nagrody:
- flot’s dla 25% startujących w konkursie,
- nagrody rzeczowe

14. Osoby oficjalne: komisja sędziowska:
Mikołaj Zagrodzki
Marta Wojtyna
…………………………………………………………………….
Gospodarz toru: Daniel Piechota
Lekarz weterynarii
Obsługa medyczna RATOWNICTWO MEDYCZNE

14. Warunki techniczne:
Plac konkursowy: podłoże: piaszczyste (nawadniane)
Rozprężalnia: podłoże: piaszczyste (nawadniane)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY
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.

