PROPOZYCJE
Zawody Towarzyskie w Skokach Przez Przeszkody
Kowale Księże Stajnia Roka
1. Organizatorzy: Gmina Turek i Stajnia Roka
Kontakt: Roman Oblizajek tel. 603 501 703
2. Termin zawodów: 24.07.2022 roku (niedziela)
3. Miejsce: Stajnia Roka Kowale Księże 40, 62-700 Turek
4. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi.
5. Warunki techniczne
Plac konkursowy:
podłoże: trawa
wymiary: 80 x 40m
Rozprężalnia:
podłoże: trawa
6. Komisja sędziowska:
Sędzia: Krystyna Rybak
Sędzia: Paweł Muszyński
Gospodarz Toru: Marcin Początek
Komisarz: Agnieszka Stolarek
zabezpieczenie medyczne: na miejscu
7. Termin zgłoszeń: 21.07.2022 (czwartek) poprzez stronę zawodykonne.com
8. Program zawodów:

➢ Rozpoczęcie: 11:00
➢ Konkurs nr 1 kl. Debiuty 50 – dokładności art. 238.1.1
➢ Konkurs nr 2 kl. Mini LL 70 – z traﬁeniem w normę czasu
➢ Konkurs nr 3 kl. LL 80 – dwufazowy art. 274.5.3
➢ Konkurs nr 4 kl. L 100 – zwykły art. 238.2.1
9. Opłaty: 60 zł za przejazd
10. Opłaty na miejscu w biurze zawodów. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – 20 zł
11. NAGRODY, ﬂoot’s dla 25 % uczestników danego konkursu oraz nagrody; do trzeciego miejsca
puchar i medal.
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12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
13. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania zawodów
lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
14. Dojazd i transport koni na własny koszt.
15. Wypożyczenie boksu – Stajnia Roka koszt 100 PLN (po wcześniejszej rezerwacji –
stajnia.roka@vp.pl telefon 603 501 703)
16. Zalecane ubezpieczenie koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń
losowych.
Kodeks postępowania z koniem
1. Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest naj-ważniejsze. Dobro
konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia mu-si stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.
3.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.
4.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.
5.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.
6. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

