Towarzyskie zawody jeździeckie
w skokach przez przeszkody
25 kwietnia 2020
1. Miejsce zawodów: Stajnia Margonin, ul. Stajenna 3
2. Organizator: Aleksandra i Karol Lauk (tel. 692-575-868)
3. Termin zawodów: 25.04.2020 (sobota)
4. Warunki: parkur i rozprężania piaszczyste
5. Zgłoszenia: do 23.04.2020- www.zawodykonne.com
6. Osoby Oficjane
• sędzia główny: Lidia Perek
• komisarz: Zofia Połczyńska
• gospodarz toru: Krzysztof Kierzek
• obsługa informatyczna: Cheval-tech
7. Rozpoczęcie zawodów: godz. 9.00
8. Sprawy organizacyjne:
- Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start
w zawodach.
- Wymagane jest badanie lekarskie oraz ubezpieczenie zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów
- Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe
mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu
koni i zawodników oraz osób trzecich.
- Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny.
- Listy startowe i inne informacje będą dostępne na
www.zawodykonne.com
9. Opłaty:
Wpisowe od konkursu:
LL- 60 cm/ LL-80cm- 40 zł, L- 50 zł

10. Program zawodów:
Konkurs nr 1- mini LL - 60 cm (bez szeregów)- dokładności bez rozgrywki
ART. 238.1.1
Konkurs nr 2- LL-70 cm – zwykły ART. 238.2.1- O Nagrodę Prezesa Klubu
Sportowego „Kłos” Budzyń
Konkurs nr 3- LL – dwufazowy ART.274.5.3 -O Nagrodę Prezesa Firmy
BROMARGO
Konkurs nr 4- L - zwykły z rozgrywką ART. 238.2.2 - O Nagrodę
Burmistrza gminy MARGONIN
Konkurs nr 5- L - zwykły ART. 238.2.1 - O Nagrodę Firmy THULE

11. Nagrody- Organizator przewiduje:
- flots, puchary oraz nagrody rzeczowe
Zawody rozgrywane zgodnie z uchwalą WZJ z dnia 16.01.2020 roku
Propozycje autoryzowane przez WZJ w dniu 17.02.2020-Ryszard Szymoniak
Serdecznie zapraszamy!
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi
być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być
podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi
być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia,
stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać
się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.
Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia
bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego
traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić
szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj
podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w
drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po
starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu
kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

