Święto Flagi 2021
PROPOZYCJE
REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Tarczyn - 01.05.2021
Wszystkim osobom biorącym udział w zawodach przypominamy o konieczności zapoznania
się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi COVID-19 oraz EHV-1.
Prosimy śledzić aktualne komunikaty na www.zawodykonne.com
1. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
2. Miejsce zawodów: Tarczyn, ul. Dolna,
3. Termin zawodów: 01.05.2021, (sobota) godz. 10.00 (prosimy śledzić informację na
www.zawodykonne.com gdyż godzina rozpoczęcia może ulec zmianie)
4. Termin zgłoszeń: do 29.04.2021. godz.18.00 – www.zawodykonne.com
Zgłoszenie po terminie – podwójna opłata wpisowego. Zmiany na listach startowych po ich
opublikowaniu opłata 30 zł!!! (nie dotyczy skreśleń)
5. Osoby oficjalne:
 dyrektor zawodów: Kazimierz Porębski, tel: 608 043 244







sędzia główny: Beata Podgórna
sędzia WMZJ: Natalia Doraczyńska
sędzia: Ewelina Smolińska
komisarz: Julia Krencik
gospodarz toru: Adam Galuba

Lek. Wet – Bogdan Pałka

 Obsługa komputerowa, pomiar czasu: Cheval-tech

6. Uczestnictwo: kluby i sekcje oraz zawodnicy niezrzeszeni zarejestrowani w PZJ/OZJ. Na zawodach
obowiązują przepisy PZJ i niezbędna dokumentacja koni i zawodników, obowiązują aktualne badania
sportowo-lekarskie zawodników oraz zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku juniorów.

7. Program zawodów:
SOBOTA 01.05.2021
 konkurs nr 1: wys. 50 cm, dokładności / Art. 238.1.1
–konkurs zaliczany do rankingu Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego
 konkurs nr 2: wys. 70 cm, z trafieniem w normę czasu/ Aneks 5 Regulaminu B(PZJ),
– konkurs zaliczany do rankingu Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego
 konkurs nr 3: wys. 80cm – dokładności z trafieniem w normę czasu art. 238.1.1,

Aneks 5 Regulaminu B(PZJ),



konkurs nr 4: klasa L wys. 100 cm, dwufazowy/ Art. 274.1.5.3
konkurs nr 5: klasa P wys. 110 cm – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem Art. 269.5

8. Opłaty:



wpisowe: 100 zł od konia
startowe:
 konkurs nr 1,2: 10 zł
 konkurs nr 3: 20 zł
 konkurs nr 4: 30 zł
 konkurs nr 5: 40 zł

9. Warunki techniczne:



plac konkursowy –50 x 80 m podłoże trawiaste profesjonalne
rozprężalnia - 40 x 50 m podłoże trawiaste

10. Nagrody:



konkurs
L
P

Konkursy nr 1,2,3 - puchary, flots, nagrody rzeczowe o wartości 2500 zł.
Nagrody finansowe*:
I
600
750

II
450
600

III
300
450

IV
150
200

pula
1500
2000

*jeżeli w konkursie wystartuje mniej niż 16 par, nagrody otrzyma 25% uczestników konkursu.

11. Sprawy różne:
 przegląd dokumentów koni i zawodników oraz opłaty – w biurze zawodów na 1 godzinę przed
rozpoczęciem konkursu;
 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów;
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas trwania zawodów oraz transportu;
 organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów możliwość zakupu posiłków i napojów w na terenie
ośrodka;
 organizator zapewnia obsługę weterynaryjną i medyczną w trakcie trwania zawodów;
 Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna i
partnerów zawodów podanych danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i
promocyjnych, monitorowania jakości usług, prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również
wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na użycie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 istnieje możliwość zamknięcia panelu zgłoszeń przed terminem

Propozycje zatwierdzone przez WMZJ dnia –

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kodeks postępowania z koniem
I.

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.

II.

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na 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 podawanych leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy.

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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej
eutanazji.

VI.

Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem.

