PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH
ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
W TERMINIE 12 września 2021
1.ORGANIZATOR
1. Organizator zawodów: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Barzkowicach I JKS Remi Żukowo
2. Adres zawodów:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Barzkowicach
3. Telefon kontaktowy: 600 822 990
4. Dyrektor zawodów:

Marta Łopuszyńska

2.OSOBY OFICJALNE
1. Sędzia Główny:

Marek Chojnacki

2. Sędzia:

Karolina Mądry

3. Gospodarz Toru:

Marek Markiewicz

3.WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: trawiasty
Rozprężalnia: trawiasta
4.WARUNKI UCZESTNICTWA I FINASOWE
4.1 Termin zgłoszeń:
10.09.2021 godz. 20.00
4.2 Zgłoszenia przez:
www.zawodykonne.com
4.3 Inne:
W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne koni i jeźdźców,
przynależność klubową oraz klasy, w których wezmą udział. Zmiany na listach startowych
w dniu zawodów – 20 zł, nie dotyczy skreśleń.
4.4 Opłaty:
wpisowe - 60zł od zawodnika,
startowe - od każdego startu konia:
2. Debiuty – 15zł
3. konkurs dla kuców - 20zł
4. klasa mini LL – 20zł
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5. klasa LL – 25zł
6. klasa L – 30zł
7. klasa L1 – 35zł
4.5 Zawodników obowiązują aktualne zaświadczenie lekarskie oraz zgoda rodziców dla
młodzików i juniorów na start w zawodach jeździeckich.
4.6 Uczestnicy : Zawodnicy zarejestrowani w PZJ, ZZJ i zawodnicy niezarejestrowani.
4.7 Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami PZJ.
4.8 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
losowe wynikłe w czasie transportu i trwania zawodów.
4.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji zawodów.
4.10 Zawodników do lat 15 obowiązują kamizelki ochronne.

5.PROGRAM

Rozpoczęcie zawodów godz. 11.00
•
•
•
•
•
•

konkurs nr 1: DEBIUTY w przebraniach – dokładności Art. 238.1.1.
konkurs nr 2: Konkurs dla kuców - 60cm - dwufazowy Art. 274.5.3.
konkurs nr 3: MINI LL - 70cm – zwykły Art. 238.2.2.
konkurs nr 4: LL – z trafieniem w normę czasu, Aneks 5.
konkurs nr 5: L
– dwufazowy Art. 274.5.3.
konkurs nr 6: L1 – zwykły z rozgrywką Art. 238.2.2

W konkursie DEBIUTY zawodnicy zaprezentują się w dowolnych przebraniach :)

6.NAGRODY

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, puchary oraz
floot’s.
Łączna pula nagród rzeczowych i finansowych wynosi 9100zł.
Dodatkowo każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma od
naszego sponsora worek trawokulek dla swojego konia.
Stajnia/ośrodek jeździecki, który wystawi w zawodach największą
liczbę koni otrzyma w prezencie tonę pelletu ściółkowego!
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Konkursy nr 1: pamiątkowe floot's dla wszystkich uczestników
konkursu oraz pamiątkowe statuetki i drobne upominki za
najciekawsze przebrania - łączna pula nagród w konkursie 300zł
Konkursy nr 2: od I do VI miejsca nagrody rzeczowe - łączna pula
nagród 900zł
Konkursy nr 3: od I do VIII miejsca nagrody rzeczowe - łączna pula
nagród 1400zł
I miejsce: nagroda wartości 350zł
II miejsce: nagroda wartości 300zł
III miejsce: nagroda wartości 200zł
IV miejsce: nagroda wartości 150zł
V - VIII nagrody rzeczowe
Konkurs nr 4: od I do VIII miejsca nagrody rzeczowe - łączna pula
nagród
2000zł
I miejsce: nagroda wartości 540zł
II miejsce: nagroda wartości 450zł
III miejsce: nagroda wartości 350zł
IV miejsce: nagroda wartości 250zł
V miejsce: nagroda wartości 170zł
VI miejsce: nagroda wartości 140zł
VII miejsce: nagroda wartości 100zl
VIII miejsce: nagroda wartości 80zł
Konkurs nr 5: łączna pula nagród finansowych: 2000zł
I miejsce: 450zł
II miejsce: 400zł
III miejsce: 350zł
IV miejsce: 250zł
V miejsce: 200zł
VI miejsce: 150zł
VII miejsce: 100zł
VIII miejsce: 100zł
Konkurs nr 6: łączna pula nagród finansowych: 2500zł
I miejsce: 550zł
II miejsce: 500zł
III miejsce: 450zł
IV miejsce: 350zł
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V miejsce: 250zł
VI miejsce: 200zł
VII miejsce: 100zł
VIII miejsce: 100zł

7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz JKS
Remi Żukowo mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVI Zawodach
Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody, które odbędą się w dniu 12 września
2021r. (niedziela) na terenie ZODR w Barzkowicach.
Zawody stanowią integralną część Barzkowickich Targów Rolnych AGRO
POMERANIA 2021 nadając im żywy charakter. Same zaś korzystają z rzeszy
sympatyków i miłośników hippiki odwiedzających tą swoista imprezę.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
•

•

•

•

•

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach, dobrostan
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki,
metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział
w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz
zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz
przypadków nadużywania pomocy medycznej.
Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę
na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne,
kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
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, leczenie obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w
sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 18.08.2021r.
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