PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych Towarzyskich w Ujeżdżeniu
Głogów Małopolski 04-06.08.2017r.

1. Organizator:

Klub Jeździecki „Leśna Wola” Głogów Małopolski ul. Leśna Wola 8
36 - 060 Głogów Małopolski, www.lesnawola.pl 17 851 67 37

2. Termin zawodów:

piątek, sobota, niedziela 04-06.08.2017r.

3. Termin zgłoszeń:

do 01.08.2017
Zgłoszenia wyłącznie przez formularz online na stronie
www.lesnawola.pl/zawody, w razie problemów technicznych
prosimy o kontakt na adres e-mail: zawody@lesnawola.pl

4. Miejsce zawodów:

Hipodrom KJ Leśna Wola, Głogów Małopolski
Plac konkursowy: 60m*20m podłoże piaszczyste
Rozprężalnia: Kryta ujeżdżalnia, podłoże piaszczyste.

5. Uczestnicy:

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
W konkursach towarzyskich klasy „L” (bez licencji) wymagany jest
paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda
rodziców.

6. Komisja sędziowska:

7. Oferta:

Sędzia Główny

- Katarzyna Bącal

Sędzia WZJ

- Małgorzata Mastalerczyk

Lekarz Zawodów

- Jacek Kańka

Wyżywienie: RESTAURACJA na terenie zawodów.
Noclegi:
- Motel na terenie Stadniny Koni „Leśna Wola” tel. 608 530 797,
17 851 67 37
- Hotel „Magnat” Głogów Młp., ul. Długa 21 tel. 17 851 78 54
- Hotel „Cztery Pory Roku” Głogów Młp. Tel.: 17 8517273

8. Opłaty:

a) 400 zł/ boks / koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie
- 150,00 zł –podłączenie koniowozu do prądu

- zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 01.08.2017r. jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
Ilość boksów ograniczona. Boksy przygotowane od czwartku od
godziny 12.00, ściółka słoma.
Opłaty należy dokonać przed startami w Biurze Zawodów.
Opłata organizacyjna musi być uregulowana na godzinę przed
rozpoczęciem pierwszego konkursu. W przypadku nieuregulowania
opłat, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa.
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
10. Koń może startować 2 razy dziennie
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać
w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
13. Nagrody: FLOTS
14. Program zawodów:

Piątek 04.08.2017r.

Godz. 9.00
Konkurs nr 1 klasy L1 „towarzyski” ,
Konkurs nr 2 klasy P1
Konkurs nr 3 klasy N4

Sobota 05.08.2017r.

Godz. 9.00
Konkurs nr 4 klasy L2 „towarzyski” ,
Konkurs nr 5 klasy P2
Konkurs nr 6 klasy N5

Niedziela 06.08.2017r.

Godz. 9.00
Konkurs nr 7klasy L3 „towarzyski” ,
Konkurs nr 8 klasy P3
Konkurs nr 9 klasy N6

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.
Zatwierdzone przez WZJ 21.07.2017
Alek Cyran w uzgodnieniu z Agnieszka Kloc

