Regionalne i Towarzyskie zawody jeździeckie w ujeżdżeniu
Wrzesina 15-16.06.2019r
PROPOZYCJE

1. Organizator:
Gospodarstwo Agroturystyczne "Pan Tadeusz"
Wrzesina 63
11-042 Jonkowo
Tel: 89 5128055
e-mail: biuro@pantadeusz.pl

2. Miejsce zawodów:
Wrzesina 63
11-042 Jonkowo
Czworobok: podłoże piaszczyste 20x60m
Rozprężania: podłoże piaszczyste 60x80m
3. Termin: 15-16.06.2019
Odprawa techniczna 15.06.2019 r. godz. 9:00 w biurze zawodów
4. Uczestnicy:
Zgłoszone kluby, sekcje, zawodnicy i konie.
Zarząd WMZJ uchwalił obowiązkowe wykupienie licencji dla zawodników startujących na
zawodach towarzyskich w kwocie 20 zł.(obowiązkowe badanie lekarskie i NNW)
5. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Ewelina Ćwiklak-Muśnicka
Sędzia : Magdalena Jarmuła
Opieka weterynaryjna: lek wet. Kamila Bejnar
Opieka medyczna: ratownictwo medyczne
6. Zgłoszenia
https://zawodykonne.com/zawody/135/1

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ: 13.06.2019r.
7. Opłaty




boksy w stajni murowanej za całe zawody - 150 zł (ilość ograniczona)
organizator zapewnia słomę
wpisowe – 150 zł od konia za całe zawody

Opłaty za zawody można dokonać podczas odprawy technicznej w biurze zawodów.

8. Dla zwycięskich koni przewidziane są flot’s, oraz puchary.
Nie przewiduje się nagród pieniężnych i rzeczowych.
9. Sprawy weterynaryjne:
Konie muszą posiadać aktualne szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe wypadki i kradzieże
oraz inne szkody mogące powstać w trakcie zawodów, w czasie transportu i po zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów
11. Program zawodów:
Rozpoczęcie zawodów :
Sobota godzina 10:00
Niedziela godzina 10:00
Runda
Runda L Towarzyska
Runda P Regionalna
Runda N Regionalna
Runda C Regionalna

Sobota 15.06.2019
L-1 , L-2
P-1, P-2
N-4, N-5
C-1, C-2

Niedziela 16.06.2019
L-1, L-2
P-1, P-2
N-4, N-5
C-1, C-2

Na prośbę zawodników możemy zorganizować dodatkowe konkursy.
Na propozycje czekamy do 1 czerwca 2019r. Puchary przewidziane są przypadku zgłoszenia
się min. 3 zawodników

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.

