STAJNIA
JARUŻYN
85-791 Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139
e-mail:stajnia_jaruzyn@wp.p

PROPOZYCJE
REGIONALNYCH
ZAWODÓW W UJEŻDŻENIU

JARUŻYN 02.05.2021r.
1 .Termin zawodów: 02.05.2021r.
2. Miejsce zawodów: Stajnia Jarużyn, Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139
3. Organizator zawodów: KJ Stajnia Jarużyn
4. Zgłoszenia do dnia 29.04.2021r. ,panel zgłoszeniowy na platformie
www.zawodykonne.com
5. Plac konkursowy: piasek glinkowy z fizeliną , rozprężalnia piasek z włókniną.
6. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni na rok 2021, zgodna z
przepisami PZJ.
W konkursach towarzyskich możliwość startu mają zawodnicy bez rejestracji w WZJ oraz
bez odznak jeździeckich.
Wszystkich obowiązują aktualne badania lekarskie, zgoda na start od rodziców
w przypadku osób niepełnoletnich, a także ubezpieczenie NNW.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń.
8. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie zawodów.

OSOBY OFICJALNE:
Sędzia główny:
Sędziowie:
Komisarz:

Ksenia Samsel
Agata Milnerowicz
Patrycja Modlińska

Obsługa weterynaryjna: Piotr Banaszak
Ewa Burdzy
Obsługa komputerowa:
Dyrektor zawodów:

Dorota Zielińska (+48) 533 520 795

PROGRAM ZAWODÓW :
Godzina rozpoczęcia zawodów zostanie podana na www.zawodykonne.com po zamknięciu listy
zgłoszeń

02.05.2021r. (niedziela)
„PIERWSZY KROK” 20x40

program „debiuty”

Runda L Towarzyska 20x60

L1, L3

Runda L Regionalna 20x60

L1, L3

Runda P Regionalna (kuce) 20x40

P4, P6

Runda P Regionalna 20x60

P1, P2

Runda D Regionalna 20x60

D2, D3

Runda N Regionalna 20x60

N4, N5

Runda C Regionalna 20x60

C2, C3

Istnieje możliwość oceny przejazdu w dowolnie wybranym programie po
wcześniejszym
uzgodnieniu z organizatorem (bez pucharu i nagrody)

NAGRODY:
I

II

III

PIERWSZY puchar, floo, nagroda
puchar, floo,
KROK
rzeczowa
nagroda rzeczowa

puchar, floo,
nagroda rzeczowa

RUNDA L puchar, floo, nagroda
puchar, floo,
towarzyska
rzeczowa
nagroda rzeczowa

puchar, floo,
nagroda rzeczowa

RUNDA L
regionalna

puchar, floo +

puchar, floo +

puchar, floo +

200 zł.

150 zł.

100 zł.

zł.RUNDA puchar, floo, nagroda
puchar, floo,
P (kuce)
rzeczowa
nagroda rzeczowa
regionalna
RUNDA P
regionalna

puchar, floo +

puchar, floo +

puchar, floo +

250 zł

180 zł

120 zł

RUNDA D puchar, floo, nagroda
puchar, floo,
regionalna
rzeczowa
nagroda rzeczowa
RUNDA N
RUNDA C

puchar, floo,
nagroda rzeczowa

puchar, floo,
nagroda rzeczowa

puchar, floo +

puchar, floo +

puchar, floo +

300 zł

200 zł

150 zł

puchar, floo +

puchar, floo +

puchar, floo +

350 zł

250 zł

200 zł

* Nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną wypłacone/wydane:
- w całości (I-sza, II-ga, III-cia) jeżeli minimalna ilość koni startujących w rundzie
wyniesie 9.
- I-sza i II-ga w przypadku startu 5-8 koni w rundzie
- I-sza w przypadku startu 1-4 koni w rundzie

OPŁATY :
- wpisowe: 50 zł.
- startowe: 50 zł. za jeden start
Płatne w biurze zawodów minimum 20 min. przed rozpoczęciem danego
konkursu.
Zmiany na listach startowych po ich opublikowaniu za dodatkową opłatą 20
zł.

Do konkursu Pierwszy Krok stajnia udostępnia konie!
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie
przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ

Kodeks Postępowania z Koniem:

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, 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, powierzchnie
podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.

