Propozycje Regionalnych Zawodów w Skokach przez
Przeszkody oraz Mistrzostw Łodzi Jeźdźców Rekreacyjnych w
Skokach przez Przeszkody
1. Organizator : Łódzki Klub Jeździecki
2. Termin : 19 września 2020 roku
3. Miejsce : Hipodrom Łódzkiego Klubu Jeździeckiego, 91-509 Łódź
ul. Łagiewnicka 307/311
parkur : podłoże piaskowe z flizeliną 60m x 60m
rozprężalnia : podłoże piaskowe z flizeliną 40 m x 60 m
4. Termin zgłoszeń : do 17 września 2020 roku, za pośrednictwem
panelu www.zawodykonne.com
wszystkie aktualne informacje dotyczące zawodów będą na bieżąco umieszczane
na profilach społecznościowych Łódzkiego Klubu Jeździeckiego

5. Komisja sędziowska : Sędzia główny – Małgorzata Kasińska
członek – Julia Mazur
Delegat OZJ – Przemysław Grasewicz
Komisarz – Piotr Szadkowski
Gospodarz toru – Mateusz Ruprecht
Biuro zawodów – Paulina Lewandowska
tel. 602-629-046
Lekarz weterynarii – Jarosław Buczyński
Zabezpieczenie medyczne : na miejscu
6. Boksy będą przygotowane od piątku 18 września od godz. 17:00,
organizator zapewnia ściółkę (słomę) w boksach. Ilość boksów
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Program zawodów :
Sobota 19 września 2020 roku rozpoczęcie konkursów około
godz. 10:00
Konkurs nr 1 – kl. LL 80 cm – dokładności bez rozgrywki
art.238.1.1
Konkurs nr 2 – kl. L – dwufazowy art. 274.1.5.3
Konkurs nr 3 – kl. P – zwykły art.238.2.1
Konkurs nr 4 – kl. N – dwufazowy art. 274.1.5.3
Konkurs nr 5 Mistrzowski Juniorów – kl. LL – dwunawrotowy z
rozgrywką wys. 70 cm i 80 cm – art. 274
Konkurs nr 6 Mistrzowski Seniorów – kl LL – dwunawrotowy z
rozgrywką wys. 80 cm i 90 cm – art. 274
8. Sprawy organizacyjne :
Dokumentacja Jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ.
Niepełnoletni uczestnicy powinni przedstawić zgodę rodziców/
opiekunów na start w zawodach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz
wypadki i inne szkody mogące powstać podczas trwania
zawodów.
Mistrzostwa oraz zawody regionalne są rozgrywane zgodnie
z przepisami oraz regulaminami PZJ oraz wytycznymi w
sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w
Polsce w związku z Covid-19.
Zawodnicy są obowiązani do zamieszczenia skanu
paszportu, aktualnych badań lekarskich, zgody rodziców
oraz ubezpieczenia na panelu zgłoszeniowym zawody
konne.
9. Opłaty :
opłata organizacyjna - 40 zł od konia
opłata startowa : kl. LL oraz L – 15 zł
kl. P – 25 zł
kl. N – 35 zł
Mistrzostwa – 25 zł
boks – 70 zł ( dzień)
10.
Nagrody : dla zwycięzców konkursów Mistrzowskich
przewidziane są nagrody rzeczowe, medale oraz flots,
dla zwycięzców konkursów Zawodów Regionalnych

przewidziane są nagrody pieniężne.
Ilość nagradzanych miejsc zależy od ilości przejazdów.
- do 4 przejazdów – płatne 1 miejsce
- od 5 do 8 przejazdów – płatne 1-2 miejsca
- od 9 do 12 przejazdów – płatne 1-3 miejsca
- od 13 do 16 przejazdów – płatne 1-4 miejsca
Jeżeli w konkursie wystartuje mniej niż 4 zawodników nagrodą
za 1 miejsce jest suma opłat startowych w danym konkursie.
Kodeks Postępowania z Koniem
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją
Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w
jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad
niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do
wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą
nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
II. 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.
III.
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 medycznej.
IV.
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 podróży powrotnej z zawodów.
V. 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. PZJ zachęca wszystkie osoby
działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

ZAPRASZAMY NA ZAWODY !

