PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH
ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
W TERMINIE 20.09.2020 r .
1.ORGANIZATOR
1. Organizator zawodów: Stadnina Koni Przekolno
2. Adres zawodów:

73-210 Pełczyce , Przekolno 17

3. Telefon kontaktowy:

605 921 889

4. Dyrektor zawodów :

Sławomir Lewandowski

2.OSOBY OFICJALNE

1. Sędzia Główny :

Jolanta Turowska

2. Sędzia / Komisarz

: Natasza Wolska

3. Gospodarz Toru

: Jolanta Turowska

4. Lekarz weterynarii

: Arkadiusz Kosarewicz

3.WARUNKI TECHNICZNE
Plac konkursowy: piaszczysty o wymiarach 50 m x 80 m
Rozprężalnia: piaszczysta o wymiarach 40 m x 60 m
4.WARUNKI UCZESTNICTWA I FINASOWE
4.1 Termin zgłoszeń: do 17.09.2020 r.
4.2 Zgłoszenia przez portal : EQUITA.PL
4.3 Opłaty :

wpisowe 70 zł od każdego konia

4.4 Startowe :
Konkurs mini LL / 25 zł

Konkurs LL / 35 zł

Konkurs L / 40 zł

4.5 Zamawianie boksów : Sławomir Lewandowski telefon 605 921 889
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4.6 Cena za boks / 90 zł
4.7 Organizator zapewnia odpłatną gastronomie

5.PROGRAM
20.09.2020 r.
9.30 Odprawa techniczna
10.00 rozpoczęcie konkursów
Konkurs numer 1 – Klasa mini LL – z trafieniem w normę czasu Dod.S1
Konkurs numer 2 – Klasa LL

- z trafieniem w normę czasu Dod.S1

Konkurs numer 3 - Klasa L

- dwufazowy art.274.5.3

6.NAGRODY
Flots- do dekoracji flot’s będzie zaproszonych 5 pierwszych par w konkursie
Puchary dla 3 pierwszych miejsc.
Nagrody rzeczowe : za miejsca 1-3 roczna prenumerata miesięcznika Planeta Koni
Kalendarze jeździeckie dla wszystkich uczestników zawodów .
7.DODATKOWE INFORAMACJE OD ORGANIZATORA
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.
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.
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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 07.09.2020 r.

Sponsorzy:
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