Kolski Piknik Jeździecki
Propozycje III Towarzyskich Zawodów w Skokach Przez Przeszkody w Kole
1. Miejsce zawodów:
Błonie k / MOSiR w Kole
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
2. Organizator:
Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Kole
Agroturystyka „ Pod Dębem” – Justyna i Błażej Banaszewscy
3. Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Kole
Gmina Miejska w Kole
Poseł na sejm RP Leszek Galemba
Stowarzyszenie Kolanie
Dariusz Bejm – Drukarnia Dagraf
Piotr Śniegocki
4. Termin zawodów:
1 września 2018 (sobota)
5. Warunki:
Parkur trawiasty 60 m x 40 m, rozprężalnia trawiasta
6. Uczestnicy:
Zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi od lekarza medycyny sportowej (przypominamy, ze ważne
są 6 miesięcy)
Osoby niepełnoletnie zgodnie z przepisami – obowiązuje kamizelka ochronna na rozprężalni , podczas
przejazdu i dekoracji oraz pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.
7. Zgłoszenia:
do dnia 29 sierpnia (środa) na adres skc@konie24h.pl, w tytule proszę wpisać „Zawody Koło”
W zgłoszeniu: imię nazwisko, pesel, imię konia, zaznaczyć czy junior, nr konkursów, klub
8. Rozpoczęcie pierwszego konkursu o godz. 10:00, rozprężalnia otwarta od godz. 9:30
9. Sędzia główny: Elżbieta Wnuk – Pawlak
Sędzia II : Ewa Metera – Zarzycka
Komisarz: Magdalena Jarmuła
Gospodarz toru: Grzegorz Wojtaczka
10. Odprawa techniczna od godz. 9:00

11. Patronat medialny:
okrągłemiasto.pl
12. BRAK OPŁAT ZA START I UDZIAŁ
13. Konkursy:
I – O Nagrodę Stowarzyszenia Kolanie
do 50 cm dokładności bez rozgrywki (Art. 238.1.1)
II – O Puchar Drukarni Dagraf - Dariusza Bejm
60 cm – z trafieniem w normę czasu (Zał. S1 Reg. PZJ)
III – O Puchar Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka
80 cm – z trafieniem w normę czasu (Zał. S1 Reg. PZJ)
IV – O Puchar Starosty Powiatu Kolskiego Wieńczysława Oblizajka
90 cm - dwufazowy, w tym: I faza – dokładności, II – zwykły. (Art., 274.5.2)
V – O Puchar Posła na sejm RP Leszka Galemby
100 cm – zwykły (Art. 238.2.1)
14. We wszystkich konkursach przewiduje się puchary, nagrody rzeczowe i flots dla najlepszych par.
15. Organizator zapewnia
Opiekę medyczną: Karetka Pogotowia Ratunkowego,
Opiekę weterynaryjną: Przychodnia Dla Zwierząt w Kole,
Oraz opiekę kowalską – Arkadiusz Potkański
Zawody towarzyskie zostaną przeprowadzone na podstawie uchwały PZJ z dnia 24.11.2017r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 03.07.2018 – Ryszard Szymoniak
16. Kontakt telefoniczny:
Justyna Banaszewska – tel. 575-743-374
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. 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.
II. 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.
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

