KJ Leśna Podkowa Serdecznie zaprasza na
,,VII Święto Konia” Towarzyskie Zawody w skokach
i powożeniu zaprzęgami

1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Jeździecki Leśna Podkowa , kontakt 603-098-189
2. Miejsce zawodów: Ośrodek rekreacyjno-sportowy Leśna Podkowa, Rychlik 23, 64-980 Trzcianka, woj.
wielkopolskie
3. Termin: 08.09.2019 (niedziela ) godz.10.00
4. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi, osoby niepełnoletnie wymagana pisemna zgoda
rodzica / opiekuna na start
5. Zgłoszenia do 05.09.2019 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać

Rychlik)

6. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
Sędzia: Monika Kochanowska-Podskarbi
Gospodarz toru: Mirosław Szłapka
7. Program zawodów: Rozpoczęcie o godzinie 10.00, biuro czynne od godz. 9.00
Konkurs nr 1 - ,,Debiuty” (Konkurs dla początkujących do pokonania samodzielnego krzyżaki,
nagradzane będą wszystkie czyste przejazdy)
Konkurs nr 2 – mini LL z trafieniem w normę czasu (wys. do 60 cm)
Konkurs nr 3 – LL zwykły art. 238.2.1 (wys. przeszkód do 80 cm)
Konkurs nr 4 – L dwufazowy art. 274.5.3 (wys. przeszkód do 100 cm)
Konkurs nr 5 - L1 GRAND PRIX KJ LEŚNA PODKOWA zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
Konkurs nr 6 - Zawody w powożeniu zaprzęgami dwunawrotowy
Wygrany zaprzęg/zaprzęgi ścigają się równolegle z autem- ,,Zaprzęg - Auto”

8. W przypadku dwukrotnego startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji końcowej brany będzie 1
lepszy przejazd. Koń powyżej 6 lat ma prawo do 3x startu, przy czym maksymalnie 2x w danym konkursie.
9. Nagrody :
Za czyste przejazdy dla startujących flo’s,
Puchary dla pierwszej trójki w skokach
Puchary dla pierwszej trójki w powożeniu zaprzęgami luzacy również
Nagrody rzeczowe w konkursach, bony i talony rzeczowe o wartości ok.5000zł.
Opłaty za start we wszystkich konkursach: 50 zł za / Klubowicze KJ Leśna Podkowa 40zł. za start
10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
11. Psy na terenie ośrodka, mogą być tylko i wyłącznie na smyczy, właściciel psa zobowiązany jest do
sprzątania po swoim psie. Nie stosowanie się do powyższego zagraża bezpieczeństwu koni, ludzi i grozi
karą.
12. Protesty: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
13. Zalecane ubezpieczenie jeźdźców, koni od następstw innych zdarzeń losowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w
trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie zawodów
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

Zapraszamy !!!
KJ Leśna Podkowa

KODEKS POSTĘPOWANIA
1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy
2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób
oficjalnych
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić
dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w
zakresie ich zdrowotności.
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych
przez F.E.I. za niedozwolone.
9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe
respektowały dobro koni.
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko
podczas zawodów, ale i podczas treningów.
Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni. Wszyscy zaangażowani w sport
jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.
Polski Związek Jeździecki

