TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA WŁOCŁAWKA
MARKA WOJTKOWSKIEGO

1.
2.
3.
4.
5.

Organizator – JKSR „Michelin” Włocławek
Miejsce – hipodrom JKSR „Michelin”, ul. Lipowa 12A-14, Włocławek
Termin zawodów – 04.07.2021 r.
Zgłoszenia do dnia 01.07.2021 r. przez portal www.zawodykonne.com
Osoby oficjalne:
Sędzia Główny: Michał Masłowski
Sędzia: Tomasz Laskowski
Komisarz: Aleksandra Oczachowska
Gospodarz Toru: Michał Masłowski
6. Warunki techniczne:
Rozprężalnia 40x70 – podłoże piaszczyste
Hipodrom 60x80 – podłoże trawiaste
7. Program zawodów
NIEDZIELA – godzina rozpoczęcia zostanie podana po zamknięciu listy zgłoszeń
Zabawa
Zabawa
Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3
Konkurs nr 4
Konkurs nr 5

Pierwszy krok – drążki na ziemi
Pierwszy skok – wysokość ok. 30 cm.
50 cm dokładności (238.1.1)
miniLL dokładności (238.1.1)
LL z trafieniem w normę czasu (aneks 5 regulaminu B)
L zwykły 238.2.1.
L1 dwufazowy 274.1.5.2. o puchar Prezesa Jeździeckiego Klubu
Sportowo – Rekreacyjnego „Michelin”
8. Regulamin zabaw dla dzieci i młodzieży

- możliwe jest wejście trenera na plac konkursowy oraz pomoc w pokonywania parkuru,
- wszyscy uczestnicy pierwszego kroku oraz pierwszego skoku otrzymają pamiątkowe flot’s

9. Nagrody
Konkursy nr 1 -3 – nagrody rzeczowe
Konkursy nr 4,5 – nagrody finansowe

I miejsce

II miejsce

III miejsce

IV miejsce

L

400 zł

300 zł

200 zł

150 zł

L1

500 zł

400 zł

300 zł

200 zł

10. Opłaty :
zabawy – 50 zł od pary,
konkursy -100 zł od pary bez względu na ilość startów.
11. Na zawodach obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów.

13.Obowiązuje aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
W zawodach mają możliwość startu zawodnicy bez rejestracji w WZJ oraz bez odznak
jeździeckich. Obowiązują aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz zgoda
od rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
zaistniałe w czasie transportu oraz trwania zawodów.

15. Organizator zapewnia obsługę medyczną w trakcie trwania zawodów.
Kodeks Postępowania z Koniem:
I.

II.

III.

IV.

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.
Konie i jeźdźcy musza 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.
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.
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.

Propozycje zostały zatwierdzone przez Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki.
Zapraszamy do udziału w zawodach

