Wiosenny Dressage Dance – V Eliminacje Małej Ligi
PPC 2019/2020
1.Organizator: Polish Pony Club Sp. z o.o.
2. Termin zawodów: 29.03.2020 (niedziela) godz. 11.00
3.Miejsce zawodów: Polish Pony Club , Tomaszkowo, ul.Perkoza 5, 11-034
Stawiguda
4.Uczestnicy: każdy chętny bez ograniczeń wieku i umiejętności jeździeckich
5. Termin zgłoszeń: do 24.03.2020 poprzez panel zawodykonne.com
6.Opłaty: wpisowe 100zł od pary jeździec-koń, klubowicze PPC z czynnymi
legitymacjami – 60zł od pary jeździec-koń
8.Podczas zawodów jeden koń może startować 3 razy.
9.Boksy-istnieje możliwość wynajęcia boksu na czas trwania zawodów – 50zł, ilość
boksów ograniczona
10.Miejsce : czworobok 20mx40m w hali namiotowej - kwarc z fizeliną, rozprężania :
plac zewnętrzny 40mx60m piasek
11.Sędziowie: Malwina Grabarczyk -sędzia ujeżdżeniowy, Monika Filip-sędzia
artystyczny
13.Nagrody: Drobne upominki i piękne rozety dla każdego zawodnika startującego,
zgłoszonego w terminie
14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp.
15.Odpowiedzialność za ubezpieczenia startujących par spoczywa na
przedstawicielach ekip i zawodnikach-przystąpienie do startu jest RÓWNOZNACZNE
z posiadaniem ubezpieczenia!!! oraz zgodą rodziców zawodników nieletnich na start
15.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Pogram zawodów:
Konkurs 1 – grupa P 1
Konkurs 2 – grupa P 2
Konkurs 3 – grupa P 3
Konkurs 4 – grupa P 4
Konkurs 5 - grupa OPEN
(elementy obowiązkowe dla każdej z grup i zasady w regulaminie)

Zapraszamy do wspólnej sympatycznej zabawy!!!
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM PZJ
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w
sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro
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konia
jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może by
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.

