PROPOZYCJE ZT- B
Otwartego Pucharu Warmii i Mazur w kat. Kuce – Stajnia Roma
Termin zawodów: 19.08.2018
Termin zgłoszeń: 18.08.2018 do godz 18.00 na stronie www.zawodykonne.com
• Zawodnicy/szefowie ekip są zobowiązani do wniesienia opłat w biurze zawodów przed
konkursami od godz 10.00 do godziny 11.00 oraz okazania zgody opiekuna prawnego osoby
niepełnoletniej wraz z nr tel. do opiekuna
• Dekoracja odbywa się po konkursach finałowych, konkursy dwunawrotowe art. 3.3.2
Miejsce: Kalis - Stajnia Roma
Organizator: Stajnia Roma – Monika Romanowska
Adres : Kalis 4, 11-320 Jeziorany
Tel 531984278
Warunki techniczne:
 plac konkursowy na parkurze zewnętrznym – piach rozm. 30/40,
 rozprężalnia hala 20/50, podłoże piach-trociny
Program Zawodów:
Odprawa zawodników godz 10.00
Przyjmowanie opłat od godz. 10.00
Komisyjne mierzenie kucy od godz. 10.10
Start godzina 11.00
1.I nawrót w grupie Kuce Mikro – do 130 cm wzrostu kuca – wysokość przeszkód do 50 cm
2. I nawrót w grupie Kuce Mini – od 130-148 wzrostu – wysokość przeszkód do 65 cm
3. I nawrót w grupie Kuce Maxi – od 148 wzwyż – wysokość przeszkód do 80 cm
Konkurs zabawowy dla sponsorów .
4. II nawrót w grupie Mikro – wysokość przeszkód do 55 cm
5. II nawrót w grupie Mini - wysokość przeszkód do 70 cm
6. II nawrót w grupie Maxi – wysokość przeszkód do 85 cm
7. Pony Games – Kucykowe Zabawy
Przewidywany konkurs Pony Games – Zabawy Kucykowe po zakończeniu konkursów
pucharowych .

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu II nawrotów – finałów.
W przerwie pomiędzy konkursami pokazy , gry i zabawy .
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Warunkiem rozegrania konkursów w każdej grupie jest minimalna ilość uczestników w liczbie 5.
Godziny rozgrywania poszczególnych konkursów są zależne od ilości osób startujących.
Zawodnik może jechać na 2 koniach w jednym konkursie , przy czym w II nawrocie może
wskazać tylko jednego konia ( w przypadku zakwalifikowania obu, przed rozpoczęciem II
nawrotu u komisji sędziowskiej).
Do II nawrotu kwalifikują się pary zajmujące miejsca od 1-10 po I nawrocie.
Opłaty:





Konkurs Pucharowy - 100 zł od pary koń -zawodnik
Konkurs : Pony Games – 80 zł – od pary koń zawodnik (max 2 przejazdy)
Boks : 100 zł – tylko po wcześniejszej rezerwacji ! – ograniczona ilość boksów
Stanowisko : 50 zł

Nagrody: flo’s, puchary, medale, upominki rzeczowe
Komisja sędziowska w składzie:
 Sędzia główny: Janusz Michalski
 Sędzia: Lucjan Tarnowski
 Gospodarz toru: Janusz Wejer
 Pomiar kucy : Jagoda Pacyńska
Zabezpieczenie medyczne będzie dostępne na miejscu.
Lekarz weterynarii dostępny na miejscu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w propozycjach.
Obowiązuje kodeks postępowania z koniem oraz odpowiednie przygotowanie zawodników.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani w PZJ i OZJ.
W kategorii KUCE startują zawodnicy do 16 lat włącznie .
Dokumentacja : paszport konia z aktualnymi szczepieniami , zgoda rodziców, ważne badania
lekarskie
Osoby nie przestrzegające zasad obowiązujących na terenie ośrodka zostaną usunięte z jego
terenu.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.

II.
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Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w
zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi
wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia oraz transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim
wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków,
środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania
pomocy medycznej.

III.
Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać
szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki
stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także
podczas podróży powrotnej z zawodów.
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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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.

V.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w
sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

