Propozycje
Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody
Wapno, 26 maja 2019
1. Organizatorzy: Stajnia Wapno
Kontakt: Sebastian Jach tel. 601 996 946
Klaudiusz Jach tel. 795 017 283
2. Miejsce zawodów: STAJNIA WAPNO, ul. Śniadeckich 9, 62 – 120 Wapno
3. Hipodrom – podłoże trawiaste 80m x 50 m , rozprężalnia piaszczysta
4. Termin: 26.05.2019 (NIEDZIELA)
5. Uczestnicy: według przepisów PZJ, zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi i ubezpieczeniem NW
6. Zgłoszenia do 23.05.2019 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
Listy startowe będą dostępne w sobotę 25.05.2019 na stronie www.zmierzczas.pl i www.zawodykonne.com
7. Osoby oficjalne:
Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
Sędzia WZJ: Lidia Perek
Sędzia: Rafał Pisarek
Komisarz: Sebastian Jach
Gospodarz toru: Krystian Ograbek
Lekarz weterynarii: Jacek Ziętara
7. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start

8. Program zawodów:
Rozpoczęcie o godzinie 08.00, biuro czynne od 7.30
➢ zawody towarzyskie
➢ Konkurs nr 1R- L zwykły art. 238.2.1
➢ Konkurs nr 2R – P (110cm) szybkości art. 263
➢ Konkurs nr 3R –N/N1 (120/125cm) zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
Grand Prix Stajni Wapno
➢ Konkurs nr 4R- N (120cm) dokładności art. 238.1.1
W przypadku dwukrotnego startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji końcowej brany będzie pierwszy przejazd

9. Nagrody: puchary dla pierwszych trzech miejsc oraz flots (30 % koni biorących udział w konkursie )
zawody regionalne:

1R
2R
3R

I
200 zł
400 zł
600 zł

II
150 zł
300 zł
500 zł

III
100 zł
200 zł
400 zł

IV
100 zł
300 zł

V
50 zł
200 zł

VI

razem
450zł
1050 zł
2100zł

100 zł

10. Opłaty: konkurs, nr 1R, 2R – 50 zł za start , GP 2R 60 zł
11. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
12. Protest: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć
w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
15. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez
w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym
plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach

ograniczenia

m.in. na billboardach,

internetowych itp.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie zawodów
17. Organizator nie zapewnia boksów
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 08.05.2019 – Ryszard Szymoniak

Zapraszamy!
Stajnia Wapno

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów,
jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro
konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć
miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie,
pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na
temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być
wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych
przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.

9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób
oraz instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i
wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich
powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

