Towarzyskie Zawody Konne w Skokach Przez
Przeszkody

Organizator i miejsce: Stajnia Zamysłowo, ul. Twardowska 40, 62-060 Stęszew
Kontakt: Joanna Grzelak, e-mail: biuro@stajnia-zamyslowo.pl tel: 695 925 389
Termin: 25 września 2021r.
1.Plac konkursowy: parkur na podłożu kwarcowym, rozprężalnia piaszczysta.
2. Termin zgłoszeń: do 23 września 2021r. poprzez panel zgłoszeniowy na
www.zawodykonne.com. W razie pytań kontakt pod numerem 786 863 093
3. Listy startowe dostępne będą na stronie www.zawodykonne.com
4. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Lidia Perek
Sędzia: Agnieszka Bogucka-Sydow
Komisarz: Iwona Grajek
Gospodarz toru: Robert Sydow
5. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00.
6. Program:
Konkurs nr 1: KUCE, dokładności (do 50cm) art. 238.1.1.
Konkurs nr 2: Mini LL, dokładności (do 70cm) art. 238.1.1.
Konkurs nr 3: LL, z trafieniem w normę czasu (do 80cm)
Konkurs nr 4: L, zwykły (do 100cm) art. 238.2.1.

7.Opłaty: Startowe we wszystkich konkursach 60 zł za start. Opłaty należy wnieść
najpóźniej na godzinę przed startem. Wszelkie zmiany na listach startowych lub
zgłoszenia po terminie płatne dodatkowo 30 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)
8. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary(1-3 miejsce) oraz
floots.

Sprawy organizacyjne:
1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników oraz koni od nieszczęśliwych wypadków
i innych zdarzeń losowych.
2. Wymagana dokumentacja według przepisów WZJ i PZJ:
- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do
uprawiania jeździectwa
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów lub
odwołania zawodów w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.
4. Organizator nie odpowiada za wypadki, zachorowania zawodników, członków ekip
oraz koni jak również za kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce
podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób
trzecich.
5. Na terenie zawodów będzie obecny ratownik medyczny.
6. Możliwość wynajęcia boksów dla koni. Koszt 100zł za dobę (boks ze słomą). Ilość
boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 695 925 389
7. Parkowanie samochodów, przyczep i koniowozów tylko w miejscach
wyznaczonych.

Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki dn. 02.09.2021 r.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
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 i 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, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję
koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. 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.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

