Ignalin, 22.04.2019r.

PROPOZYCJE
Regionalnych Zawodów Jeździeckich
W konkurencji skoków przez przeszkody
Pod patronatem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
Pana Fabiana Andrukajtisa
ZAWODY PRZYJAZNE DZIECIOM WMZJ
1.
2.
3.
4.

Udział biorą: kluby i sekcje jeździeckie zrzeszone w WMZJ oraz wszyscy chętni.
Organizator: Powiat oraz OSiR Gmina Lidzbark Warmiński
Termin:16.06.2019r.
Miejsce: Stadion Babiak (koło Lidzbarka Warmińskiego)

5. Podłoże parkuru oraz rozprężalni: piasek-trawa
6. Rozpoczęcie zawodów: 16.06.2019 godzina 10.00
7. Odprawa techniczna: 16.06.2019 godzina 9.30
8. Komisja sędziowska:
-sędzia główny: Janusz Michalski
-sędzia: Grzegorz Kamiński
-gospodarz toru: Daniel Piechota
-delegat WMZJ: Józef Kamiński
-kwalifikator-Józef Kamiński
9.Komisja organizacyjna:
-kierownik zawodów: Dariusz Staszkiewicz
-kierownik rozprężalni: Katarzyna Pierunek
-obsługa parkuru: Pracownicy GOK w Lidzbarku Warmiński
-lekarz weterynarii: Tadeusz Jankowski
10. Zabezpieczenie medyczne ZOZ w Lidzbarku Warmińskim
11. Termin zgłoszeń do zawodów: 15.06.2019 godzina 24.00 na stronie
https://zawodykonne.com/zawody/41/18 lub pod numerem 694884589
12. Opłaty :
-wpisowe – 50 złotych od konia
-startowe – konkursy : LL – 15 złotych, L – 20 złotych, P – 30 złotych, N – 40 złotych
Propozycje zatwierdzone przez WMZJ 28.05.2019

PROGRAM ZAWODÓW
Rozpoczęcie zawodów godzina 10.00
KONKURSY PRZYJAZNE DZIECIOM
1. Konkurs
2. Konkurs

40cm dokładności 238.1.1 (bez okresów i szeregów)
60cm dokładności 238.1.1 (z okserami, bez szeregu)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

LL MINI – z trafieniem w normę czasu S1
LL – z trafieniem w normę czasu S1
L-na styl jeźdźca-licencyjny
L – zwykły art.238.2.1
P – „z Jockerem” art.269.5
N- „dwufazowy „ art.274.5.3

Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs
Konkurs

Nagrody:
Konkurs nr.1-3 nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników do lat 15
Konkurs LL MINI: Nagrody rzeczowe dla pierwszych 5 koni
Konkurs LL: I-200, II-150, III-100, IV-100, V-50
Konkurs L: I-300, II-200, III-150, IV-100, V-50
Konkurs P: I-400, II-300, III-200, IV-100, V-100
Konkurs N: I-500, II-400, III-300, IV-200, V-100
Czasy przejazdów będą mierzone fotokomórką !
Konkurs dla trenerów (opiekunów) – Rzut podkową do celu-Nagroda niespodzianka
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród przy małej liczbie
startujących.

We wszystkich konkursach puchary (pierwsze 3 miejsca), oraz FLOS (dla 25%
najlepszych koni w konkursie).
Darmowy bufet dla zawodników i trenerów w trakcie zawodów.

UWAGI
1.Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia oraz badania weterynaryjne wg
przepisów, dopuszczających konia do zawodów.
2. Przed rozładunkiem koni należy przedstawić lek.wet. aktualne badania.
3. Konie i jeźdźcy muszą posiadać dokumentację zgodną z przepisami PZJ i OZJ.
4. Juniorzy muszą przedstawić zgodę rodziców na start w zawodach.
5. FLOS przewidziane dla 25% startujących pod warunkiem wyjazdu konno do dekoracji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, szkody i wypadki zaistniałe
podczas transportu oraz w trakcie trwania zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
8. Ubezpieczenie zawodników oraz koni w zakresie OC oraz NW kluby we wlasnym
zakresie.
9. Zawody ubezpieczone przez organizatora
10. Propozycje zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurski OZJ.

Serdecznie zapraszamy do Babiaku oraz życzymy
sukcesów w rywalizacji.
KODEKS POSTEPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia
jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np.: komercyjnym.
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 podróż 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.

