
TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

 

 
1. Data: 26 kwietnia 2020r (niedziela)

2. Ranga: zawody towarzyskie

3. Miejsce: hipodrom STADA OGIERÓW GNIEZNO,  ul. Kłeckoska 14, 62 – 200 Gniezno

4. Organizatorzy: Gospodarstwo Rolno - Hodowlane Żydowo sp. z. o. o, Stado Ogierów Gniezno 

    oraz JKS Dragon Gniezno. Kontakt: Andrzej Matławski tel. 605 827 148

5. Warunki: piaszczysty parkur 50m x 75m, rozprężalnia piaszczysta

6. Komisja sędziowska:

   Sędzia główny – Tadeusz Szymoniak

   Sędzia – Anna Szeląg 

   Gospodarz toru – Andrzej Matławski 

7. Wymagana dokumentacja - ważne badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców, bądź 

     opiekunów na start, ubezpieczenie NW.

8. Zgłoszenia do dnia 23.04.2020 (czwartek) poprzez panel na www.zawodykonne.com

     lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com  (w tytule prosimy wpisać Gniezno).

9.  Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00

 Konkurs nr 1 – Debiuty dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (dla osób początkujących)

 Konkurs nr 2 – Mini LL dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1  (wys. przeszkód 60/70cm)

 Konkurs nr 3 – LL z trafieniem w normę czasu

 Konkurs nr 4 – L dwufazowy art. 274.5.3

 Konkurs nr 5 – L1 zwykły art. 238.2.1

Drugi przejazd ten samej pary w konkursach nr 3,4,5 traktowany jest treningowo. 

10. Opłaty: 30 zł za przejazd w konkursie nr 1

                     40 zł w konkursach 2-5

11. Boks: cena 30 zł, ilość ograniczona, chęć skorzystania prosimy zaznaczyć przy zgłoszeniu 



12. Nagrody w konkursach:

 flots dla 25% zawodników startujących w danym konkursie

 puchary oraz nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w konkursach 3,4,5

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.

14. 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.

15. Reklamacje: każda musi być złożona na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200,00 zł

16. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń : opłata 20 zł

  Zapraszamy!

SO Gniezno

KODEKS POSTĘPOWANIA 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.


