PROPOZYCJE
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU
TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W UJEŻDŻENIU
1. Organizator :

Zachodniopomorski Związek Jeździecki

2. Miejsce:

Stajnia Płochocin koło Dobrej Szczecińskiej
czworobok piaszczysty , rozprężalnia piaszczysta.

3. Warunki techniczne:
4. Termin :

29 kwiecień 2017 r.

5. Uczestnicy :

Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ–tach oraz zawodnicy

niezrzeszeni
6. Osoby oficjalne :
Sędzia Główny:

Janusz Lawin

Sędzia WZJ:

Jolanta Turowska

Komisarz:

Iwona Ciechanowicz

Sekretariat :

Karolina Mądry

Lekarz weterynarii zawodów: dr Anna Pawlik
7. Dyrektor zawodów :

Karolina Mądry tel 512 255 589

8. Obowiązuje osobna klasyfikacja dla zawodów regionalnych i towarzyskich.
9. Każdy konkurs odbędzie się przy udziale minimum 3 zawodników w każdej serii
(regionalne i towarzyskie).
10. Program zawodów

Konkurs nr 1 - towarzyski
Konkurs nr 2 - regionalny
Konkurs nr 3 - towarzyski
Konkurs nr 4 - regionalny
Konkurs nr 5 - regionalny
Konkurs nr 6 - regionalny

Program
L-2
L-4
P-3
P-2
N-4
C-1

Czworobok
20x40
20x40
20x60
20x60
20x60
20x60

Organizator umożliwia na życzenie zawodnika zorganizowanie przejazdu w innych programach
za dodatkową opłatą 100 zł.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników do konkursu Organizator może zrezygnować
z przeprowadzenia konkursu. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby zawodników Organizator
zastrzega sobie prawo do podziału konkursów według wieku koni oraz jeźdźców.
W przypadku złych warunków atmosferycznych konkursy odbędą się na hali.

11. Opłaty:
Wpisowe:

50 zł od zawodnika

Startowe:

20 zł od startu

12. Nagrody: flots dla wszystkich uczestników zawodów, puchary dla zwycięzców, nagrody
rzeczowe.
13. Termin zgłoszeń: do dnia 22.04.2017r.
Każde zgłoszenie po terminie zgłoszeń płatne 100 zł od pary.
Zgłoszenia zawodników tylko przez e-mail: propozycje.zzj.szczecin@gmail.com
Prosimy o precyzyjne podawanie informacji odnośnie startu (imię i nazwisko zawodnika, imię
konia, zawody regionalne, towarzyskie, numer konkursu oraz kontakt telefoniczny)
14. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ.
15. Wszystkich uczestników zawodów towarzyskich obowiązują wytyczne zgodne z Uchwałą
PZJ z dnia 20.12.2013r. traktujące z równą dbałością konie, zawodników i rywalizację
sportową jak w konkursach ZR. Zawodników obowiązują:




aktualne badania lekarskie,
aktualne ubezpieczenie NNW,
zawodników niepełnoletnich - zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.




Konie muszą posiadać:
paszport urzędowy,
aktualne szczepienia przeciw grypie.

16. Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże i inne zdarzenia
losowe wynikłe podczas trwania zawodów.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

Szczecin, 04.04.2017

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 04.04.2017r.

Komitet Organizacyjny

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki
respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania
zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we
współzawodnictwie sportowym oraz nie może byćpodporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na
pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia
i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy
weterynaryjnej, zapewnienia
bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na:
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki
pogodowe, odpowiednie
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej
z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie
w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej
starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na
wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie

