
PROPOZYCJE

J.J.Darboven Tour – Regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie (ZR-B) w skokach przez 
przeszkody pod Patronatem Alberta Darbovena. 

1. Termin zawodów: 22-23 czerwca 2019r.

2. Miejsce zawodów: Akademia Jeździecka J.J. Darboven, ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia

3. Organizator Zawodów: Akademia Jeździecka J.J. Darboven  

4. Termin zgłoszeń ostatecznych do 19 czerwca 2019r.
    Zgłoszenia do konkursów wraz z potwierdzeniem wpłat proszę wysyłać na adres e-mail na platformie     
    zgłoszeniowej https://zawodykonne.com
    W zgłoszeniach prosimy o podanie telefonów kontaktowych. 
    Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Rezerwacja boksów wyłącznie z przesłanym potwierdzeniem dokonania opłaty do 14.06.2019r. 
   na konie@darboven.pl. Ilość boksów ograniczona. Opłaty za boksy prosimy dokonać na konto: 
   Akademia Jeździecka J.J.Darboven, numer konta: 96 1050 1764 1000 0090 3167 8221. 
   Pierwszeństwo rezerwacji boksów dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów. 
   W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 14.06.2019r. wniesione opłaty   
   za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi. 
   Boksy będą przygotowane od 21.06.2019r. od godz. 16:00.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

7. Dyrektor zawodów: Dorota Formella 502 513 577

   Osoby oficjalne:
   Sędzia Główny: Leszek Pawlak
   Sędzia WZJ: Katarzyna Bagdzion
   Sędzia: Jarek Lewandowski
   Gospodarz toru: Krzysztof Kierzek
   Komisarz zawodów: Leszek Chrystowski
   Lekarz weterynarii: Hubert Bojek 

Warunki:
- parkur: plac zewnętrzny 80m x 40m, podłoże PRO SABLE FIBRA+(mieszanki certyfikowanych pia- 
  sków kwarcowych i ilastych o odpowiedniej frakcji, włókna juty, włos kokosowy, włókna poliestru i elany)
- rozprężalnia: hala 20m x 40m,  podłoże PRO SABLE FIBRA+ 
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8. Opłaty: 
Wpisowe: 60 zł/koń
Startowe: mini LL 50cm – 15zł , mini LL 70cm – 15zł, LL – 20 zł, L – 25zł, P – 30zł, N – 40zł, C –50 zł
Boks: 250zł / 2 dni, 200zł / 1 dzień

Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem.

Numer konta bankowego J. J. Darboven Poland Sp. z o.o. 
ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia
ING Bank Śląski S.A.
Numer konta: 96 1050 1764 1000 0090 3167 8221

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika oraz konkurs. 
Opłata za zmianę na liście startowej po jej wydrukowaniu, za zgodą Sędziego Głównego wynosi 20zł. 
Nie dotyczy skreśleń. 

Konkurs klasy C odbędzie się przy minimalnej ilości 10 koni.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania konkursu przy mniejszej ilości koni niż 10,
przy jednoczesnej redukcji puli nagród w konkursie – proporcjonalnie do ilości startujących. 

Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – 
bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, 
w tymm.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach 
komunikacji, na stronach internetowych itp.

Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego 
nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

Zwroty opłat a wycofanie z zawodów:
• Wycofanie do poniedziałku do godziny 09:00 poprzedzającego zawody – zwrot opłaty za boks, 
   wpisowego i startowego
• Wycofanie od poniedziałku od godziny 09:01 poprzedzającego zawody – zwrot wpisowego i startowego
• Wycofanie mniej niż 48 h przed rozpoczęciem zawodów – zawodnik zostanie obciążony opłatą
   za boks i wpisowe.

ich pracowników lub ich konie. 
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PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota 22.06.2019r
1. Mini LL 50 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1.
2. Mini LL 70 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1. 
3. LL z trafieniem w normę czasu towarzyski art. 238.1.1. S6 
4. L zwykły art. 238.2.1. o nagrodę Movenpick
5. P zwykły art. 238.2.1. o nagrodę Idee Kaffee
6. N dwufazowy art. 274.1.5.3. o nagrodę Eilles Tee
7. C dwufazowy art. 274.1.5.3. o nagrodę Alfredo Espresso

Niedziela 23.06.2019r
1. Mini LL 50 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1
2. Mini LL 70 cm dokładności towarzyski art. 238.1.1
3. LL z trafieniem w normę czasu towarzyski art. 238.1.1. S6
4. L dwufazowy art. 274.1.5.3. o nagrodę Movenpick
5. P dwufazowy art. 274.1.5.3. o nagrodę Idee Kaffee
6. N zwykły art. 238.2.1. o nagrodę Eilles Tee
7. C zwykły z rozgrywką art. 238.2.2. o nagrodę Alfredo Espresso
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KODEKS POSTĘP0OWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o prze-
strzeganie 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 na zawodach, dobro konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i trans-
portu. 

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się 
to także do podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia 
lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy. 

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, po-
wierzchnię 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, lecze-
nia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej 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. 
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