PROPOZYCJE
Towarzyskich Zawodów
w skokach przez przeszkody
STAJNIA POD SŁOŃCEM,
8 września 2018 roku Gąsawy

1. Organizatorzy: Stajnia pod Słońcem (gospodarz obiektu).
2. Ranga: Zawody Towarzyskie
3. Miejsce zawodów: Stajnia pod Słońcem, Gąsawy k. Szamotuł
4. Termin zawodów: 8 września 2018 roku (sobota)
5. Uczestnicy: bez ograniczeń
6. Warunki techniczne:
a. Parkur i rozprężalnia: podłoże trawiaste
7. Zgłoszenia na portalu zawodykonne.com do dnia 6.09.2018
lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać Gąsawy)
8. Wymagana dokumentacja - ważne badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda
rodziców, bądź opiekunów na start, ubezpieczenie NW.
.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w
trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
10. Opłaty startowe: 50 zł od startu.
11. Przyjmowanie opłat i sprawdzanie badań w biurze zawodów od godziny 9.30
12. Każda zmiana na liście startowej na dwie godziny przed rozpoczęciem konkursu – opłata 20 zł (nie
dotyczy skreśleń z listy)
13. Program zawodów (początek 10:00, w przypadku większej ilości zgłoszeń początek 9.oo)
I.

ZT konkurs nr 1 – kuce – wys. do 60cm zwykłyart. 238.2.1

II.

ZT konkurs nr 2 – klasy mini LL (65cm) – wys. 65 cm zwykły art. 238.2.1

III.

ZT konkurs nr 3 – klasy mini LL (70cm) – wys. 70 cm zwykłyart. 238.2.1

IV.

ZTKonkurs nr 4 – klasy LL (80/90 cm) – zwykły art. 238.2.1

V.

ZTKonkurs nr 5 – klasy L (100 cm) – zwykłyart. 238.2.1

W konkursach każda para (koń/jeździec) ma prawo do dwukrotnego startu ale do klasyfikacji
końcowej liczy się wynik pierwszego przejazdu.
Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe będą możliwe do
sprawdzenia na portalu www.zawodykonne.com

14.Nagrody: atrakcyjne nagrody rzeczowe

Serdecznie zapraszamy
W imieniu organizatorów

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 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 podróży 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.

