II TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE
STARY MŁYN STRZESZYN – 06.10.2018
MIEJSCE ZAWODÓW


Stary Młyn, Strzeszyn 7, 78-445 Łubowo

ORGANIZATOR


Stajnia Stary Młyn Strzeszyn

TERMIN


06 październik 2018 roku

KOMISJA SĘDZIOWSKA





Sędzia Główny – Edward Latuszek
Sędzia – Marek Chojnacki
Gospodarz Toru – Jan Skoczylas
Komisarz – Sławomir Bramowicz

WARUNKI TECHNICZNE



Parkur – piaszczysty
Rozprężalnia – piaszczysta, trawiasta

UCZESTNICY


Zawodnicy zrzeszeni w PZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni

ZGŁOSZENIA



Zgłoszenia poprzez panel www.zawodykonne.com przyjmowane będą do dnia 04.10.2018r. do godziny 20.00
listy startowe będą dostępne na stronie www.zawodykonne.com w dniu 05.10.2018r.

REZERWACJA BOKSÓW


Możliwość rezerwacji boksów wyłącznie mailowo pod adresem kontakt@starymlynstrzeszyn.pl Ilość boksów
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW


Godzina 11:00. Biuro zawodów czynne od godziny 10:00.

PROGRAM ZAWODÓW






Konkurs 1 – PONY GAMES – DEBIUTY – konkurs dokładności bez rozgrywki – przeszkody do 40 cm –
możliwość prowadzenia konia w ręku oraz możliwa obecność trenera na parkurze (art. 238.1.1)
Konkurs 2 – MINI LL - konkurs z trafieniem w normę czasu – do 60 cm (dodatek S1)
Konkurs 3 – LL – konkurs z trafieniem w normę czasu – do 80 cm (dodatek S1)
Konkurs 4 – L – konkurs dwufazowy – do 100 cm (art. 274.5.3)
Konkurs 5 – L – konkurs o wzrastającym stopniu trudności z jokerem – do 100 cm (art. 269.5)

SPRAWY ORGANIZACYJNE






























Opłaty:
- wpisowe od każdego startu w konkursie:
- Konkurs 1 i 2 – 30,00 złotych
- Konkurs 3, 4 i 5 – 40,00 złotych
- za wynajęcie boksu – 40,00 złotych/dzień
- dodatkowa opłata za zgłoszenie po terminie – 20,00 złotych
- dodatkowa opłata za zmiany na listach startowych po ich wydrukowaniu – 20,00 złotych
Dokumenty
- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ (aktualne badania lekarskie,
ubezpieczenie NNW oraz pisemna zgoda rodziców na udział w przypadku osób niepełnoletnich)
- dokumentacja weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ
Zawodnicy zostaną dopuszczeni do startów po wcześniejszym uiszczeniu wszystkich niezbędnych opłat i
okazaniu dokumentacji.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz zachorowania zawodników i koni, kradzieże i inne
zdarzenia losowe zarówno w czasie trwania zawodów jak i w trakcie transportu na i z zawodów
Zawodników, luzaków oraz inne osoby dosiadające konia obowiązuje kask jeździecki.
Każda zmiana na listach startowych po ich wydrukowaniu możliwa po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00
złotych, nie dotyczy skreśleń z listy.
Koń może startować 3 razy w ciągu zawodów z zachowaniem reguły dwukrotnego startu w jednym konkursie–
zgodnie z regulaminem PZJ
Ze względu na fakt, iż konkurs 1 przeznaczony jest dla osób debiutujących w zawodach jeździeckich, zawodnicy
biorący udział w konkursie 1 nie mogą brać udziału w pozostałych konkursach.
Drugi przejazd tej samej pary zawodnik – koń w tym samym konkursie liczony jest jako przejazd treningowy
(nie liczony do klasyfikacji)
Na terenie zawodów zapewniona będzie opieka medyczna.
Nagrody
- puchary - dla miejsc I, II, III we wszystkich konkursach
- floo – dla wszystkich uczestników w konkursie 1 oraz dla miejsc I – VI w konkursach 2,3,4,5.
- nagrody dla pierwszych trzech miejsc we wszystkich konkursach o łącznej wartości 2850,00 złotych
Wartość nagród w poszczególnych konkursach:
Miejsce
Konkurs 1
Konkurs 2
Konkurs 3
Konkurs 4
Konkurs 5
I
150,00
200,00
250,00
350,00
350,00
II
100,00
150,00
200,00
250,00
250,00
III
50,00
100,00
150,00
150,00
150,00
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Zarządu ZZJ z dnia 08.08.2018 roku.
Na terenie zawodów dostępna płatna gastronomia.
Możliwość skorzystania z noclegu w dworku Stary Młyn z pełnym wyżywieniem.
Psy mogą przebywać na terenie zawodów i całego obiektu tylko i wyłącznie pod opieką i na smyczy.
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel.: 604-841-682, 663-346-543 lub mailowo pod adresem
kontakt@starymlynstrzeszyn.pl
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne
będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w
każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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.
Udział w zawodach nie może 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.
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.



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

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 24.09.2019r.

