V Rusinowski Festyn Konny
Propozycje Zawodów Regionalnych i Zawodów Towarzyskich
w skokach przez przeszkody
20.05.2017 sobota

1. Miejsce zawodów:

Rusinowo 4 (k. Wałcza), 78-640 Tuczno

2. Organizator:
Kontakt:

Stajnia Rusinowo Łukomski
Jerzy Łukomski 501-352-902
Jagienka Łukomska 601-540-294
mail: stajnia.rusinowo@gmail.com

3. Termin zawodów:

20.05.2017 (sobota)

4. Uczestnicy:

Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ – tach oraz zawodnicy
niezrzeszeni

5. Zgłoszenia:

Do 18.05.2017 (czwartek) na maila: zgloszenia.zawody@gmail.com
(w tytule prosimy wpisać Rusinowo)
Listy startowe będą dostępne w piątek 19.05.2017 na stronie
www.zmierzczas.pl

6. Warunki techniczne: Parkur: podłoże trawiaste 70x50 m
Rozprężalnia: podłoże trawiaste 70x50m / podłoże piaskowe 40x60m
7. Komisja sędziowska: Sędzia Główny – Jolanta Turowska
Sędzia WZJ – Karolina Mądry
Sędzia – Marcelina Główczyńska
Komisarz – Iwona Ciechanowicz
Gospodarz toru – Wiesław Laskowski
8. Opłaty:
Wpisowe od konia
Startowe od każdego startu konia:

30 zł

 w klasie mini LL
 w klasie LL
 w klasie L
 w klasie P
 w klasie N
Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń
Opłata za boks (ograniczona ilość/przydział wg kolejności rezerwacji)

30 zł
30 zł
35 zł
40 zł
45 zł
25 zł
40 zł

9. Program zawodów: sobota 20.05.2017, rozpoczęcie o godz. 10.00
Odprawa techniczna: godz. 9.00
Konkurs 1: mini LL dokładności (towarzyski), Art. 238.1.1
Konkurs 2: LL dokładności (towarzyski), Art. 238.1.1
Konkurs 3: L dwufazowy (towarzyski), Art. 274.5.3
Konkurs 4: L1 zwykły (towarzyski), Art. 238.2.1,
o Puchar Stajni Rusinowo
Konkurs 5: P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
Art. 269.5
Konkurs 6: N zwykły, Art. 238.2.1
Konkurs 7: N dokładności , Art. 238.1.1
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w programie zawodów
10. Nagrody:
Konkurs

I m-ce

1, 2, 3

II m-ce

III m-ce

Floot's i nagrody rzeczowe

4

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

5

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

6

300,00 zł

200,00 zł

100,00 zł

7

Floot's

10. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ.
11. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą
dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w konkursach ZR. W konkursach
towarzyskich zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW
oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
12. W przypadku koni w konkursach towarzyskich wymagany jest minimum paszport konia
z aktualnymi szczepieniami.
13. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017– koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach
do klasy L1 włącznie, trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie
dwukrotnego startu w jednym konkursie.
14. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani są przestrzegać Kodeksu Postępowania z Koniem.

15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań
zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów
i innych zdarzeń, zarówno w czasie zawodów jak i w trakcie transportu na i z zawodów.

Serdecznie zapraszamy!
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.
Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 19.04.2017r.

