PROPOZYCJE
HALOWYCH TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W UJEŻDŻENIU W TERMINIE 17.10.2020 r .
1.ORGANIZATOR


Organizator zawodów:



Adres zawodów:



Telefon kontaktowy:

600 378 242



Dyrektor zawodów :

Anna van den Broeck

Ośrodek Jeździecki „ U ANI ”
72-003 Płochocin 3

2.OSOBY OFICJALNE




Sędzia Główny :

Jolanta Turowska
:

Sędzia

Edward Latuszek



Komisarz



Lekarz weterynarii :

:

Natasza Wolska
Anna Dybska

3.WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: hala / podłoże piaszczyste
Rozprężalnia:

hala / podłoże piaszczyste

4.WARUNKI UCZESTNICTWA I FINASOWE
 Termin zgłoszeń:
do 15.10.2020 r.



Zgłoszenia przez portal : EQUITA.PL



Opłaty :



Zamawianie boksów :



Organizator na terenie zawodów zapewnia bezpłatną kawę i herbatę .

70 zł od każdego startu
Anna van den Broeck tel : 600 378 242

5.PROGRAM
Konkurs numer 1 : Pogram L - 3

czworobok 20 x 40

Konkurs numer 2 : Program P - 1

czworobok 20 x 60

Konkurs numer 3 : Program P - 3

czworobok 20 x 60

Dopuszcza się w tym samym konkursie dwukrotny start konia pod tym samym zawodnikiem ,
lub dwoma różnymi zawodnikami. W przypadku dwukrotnego startu tego samego konia pod tym
samym zawodnikiem w tym samym konkursie do wyniku liczy się pierwszy przejazd .
Dzienny limit startów konia / dwa przejazdy.
Minimalny wiek startującego konia 4 lata .
6.NAGRODY
Flots , puchary , nagrody oraz drobne upominki.

7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA
Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże , wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i w trakcie transportu .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Wszystkich uczestników zawodów towarzyskich obowiązują aktualne badania lekarskie,
aktualne ubezpieczenie NNW, a zawodników niepełnoletnich zgoda opiekuna prawnego na
start w zawodach. Konie muszą posiadać minimum paszport urzędowy oraz aktualne
szczepienie przeciw grypie. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją
propozycji.
Zawodnicy do 15 roku życia włącznie na terenie zawodów dosiadają konia obowiązkowo w
kamizelkach ochronnych .

Ze względu bezpieczeństwa zawodnicy z długimi włosami zobowiązani są do ich wiązania i
chowania pod kask lub upięcia w siatce na włosy , za każdym razem gdy dosiadają koni.
Zawody odbędą się bez udziału publiczności .
Na teren zawodów prawo wstępu mają tylko zawodnicy , kierowcy wykonujący transport koni
,trenerzy , luzacy , osoby oficjalne, oraz opiekunowie zawodników nieletnich.








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 02.10.2020r.

