PROPOZYCJE
Zawodów Towarzyskich w skokach przez przeszkody
Pawłosiów 428, 18.09.2016r

1. Organizator:

2. Termin zawodów:
3. Termin zgłoszeń:

Stowarzyszenie Miłośników Koni "ARABIAN" , Pawłosiów 428
www.arabian.org.pl tel. 663 724 103, 726-798-206
Komitet Organizacyjny – Mateusz Wrucha 663-724-103
- Aleksandra Łyżeń 726-798-206
Niedziela 18.06.2017
do 12.06.2017r.–(Poniedziałek)
zgłoszenia wyłącznie telefonicznie lub e-mail . Na zgłoszeniu należy podać
adres e-mail lub telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.
Tel. 663-724-103, 726-798-206 lub e-mail: zawody@arabian.org.pl ,
Pawłosiów 428, 37-500 Jarosław

4. Miejsce zawodów:

Stowarzyszenie Miłośników Koni "ARABIAN", Pawłosiów 428, 37-500
Jarosław
plac piaszczysty 35m X 65m , plac trawiasty 20m X 60M
5. Uczestnicy:
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ oraz
niezarejestrowani.
W konkursach towarzyskich klasy „LL” (bez licencji) wymagany jest
paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania lekarskie
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda rodziców.
6. Komisja sędziowska: Sędzia Główny Skoki - Aleksander Cyran
Gospodarz Toru
- Piotr Staniszewski
Opłaty:
a) 100zł/ koń/boks gratis w dniu zawodów (1 dzień startów, KOŃ MOŻE
STARTOWAĆ 3 RAZY W CIĄGU DNIA. )
b) istnieje możliwość przyjazdu dzień przed zawodami i wyjazdu dzień po
zawodach, doba za boks 30zł.
c) Ilość boksów ograniczona (14 szt., decyduje kolejność zgłoszeń )
d) siano, pasze, nocleg we własnym zakresie.
e) Istnieje możliwość zakupu siana.
f) organizator nie zapewnia miejsc noclegowych
7. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu zbyt małej ilosci
zawodników
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z powodu zbyt małej ilości
zawodników w konkursie ( min. 3 zawodników )
10. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00
11. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
14. Nagrody: Nagrody rzeczowe+ FLOTS + PUCHARY
15. Program zawodów:

Niedziela 18.06.2017
13.00 SKOKI
Konkurs nr 1 klasy LL „towarzyski” 60 cm, zwykły art. 238.2.1 bez rozgrywki
Konkurs nr 2 klasy LL „towarzyski” 80 cm, dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 3 100cm z jokerem art. 269 konkurs o wzrastającym stopniu trudności
Konkurs nr 4 Speed & Music ( wysokość przeszkód do 80 cm ) art. 239 konkurs szybkości

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej
przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany
w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to
stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. 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.
III. 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.
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ :3.03.2017, Alek Cyran w uzgodnieniu z Agnieszką Kloc

