PROPOZYCJE
Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody
Głogów Małopolski 02-04.07.2021 r.

1. Organizator:

Stadnina Koni „Leśna Wola” i Klub Jeździecki „Leśna Wola” Głogów
36 - 060 Głogów Małopolski, ul. Leśna Wola 8, www.lesnawola.pl
tel. 17 851 67 37, 608 530 797
Komitet organizacyjny:
Dyrektor - Ewa Walas +48 608 530 797
Biuro zawodów – Bartłomiej Dziadosz +48 668 011 855
Listy startowe – Agnieszka Kaproń +48 508 283 867

2. Termin zawodów:

02-04.07.2021r. (piątek, sobota, niedziela)

3. Termin zgłoszeń:
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
Termin zgłoszeń: do 24.06.2021 r.
PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA NA ZAWODY MAJĄ KONIE
STARTUJĄCE W ZOB* Zgłoszenia będą akceptowane po
zamknięciu panelu zgłoszeń w dniu 24.06.20201.
4. Miejsce zawodów:

Hipodrom KJ Leśna Wola, Głogów Małopolski
Plac konkursowy: 90m*65m plac piaskowy z włókniną
Rozprężalnia: 30m* 65m plac piaskowy z włókniną.

5. Uczestnicy:

Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.

6. Komisja sędziowska:

Sędzia Główny

- T.Głoskowski

Sędzia WZJ

- B.Gnacy

Sędzia stylu koni

- T. Głoskowski, K.Koziarowski

Komisja sędziowska

- E. Brodecka-Nykiel, G.Gancarz

Komisarz:

- M. Kryczka

Lekarz Zawodów

- J. Kańka

Gospodarz Toru

- Ł. Szustorowski, P.Staniszewski

7. Oferta:

Wyżywienie: RESTAURACJA na terenie zawodów.

GRILLBAR na terenie zawodów
Noclegi:
- Pokoje Gościnne na terenie Stadniny Koni „Leśna Wola”, ul. Leśna
Wola 8, 36-060 Głogów Młp., tel. 17 851 67 37
- Hotel Holiday Inn Express, Jasionka 952, tel. 17 781 00 00
(promocyjna oferta na hasło „ZAWODY JEŹDZIECKIE LEŚNA
WOLA”)
- Hotel „Cztery Pory Roku” Głogów Młp. Tel.: 17 8517273
8. Opłaty:

a) 470 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 24.06.2021r. r. jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
Boksy przygotowane od czwartku od godziny 12.00, ściółka słoma.

Opłaty należy dokonać przed startami w Biurze Zawodów.
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
11. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą Sędziego
Głównego płatne dodatkowo 20 zł
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
13. Program zawodów:

Piątek 02.07.2021r.

Konkurs nr 1 ZR klasy LL 80 cm – dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 2 ZR klasy L – 100 cm zwykły, art.238.2.1. – nagrody rzeczowe
Konkurs nr 3 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1.
Pula nagród 300,00 (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł)

Sobota 03.07.2021r.

Konkurs nr 4 ZR klasy LL – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 5 ZR klasy L – 100 cm zwykły, art.238.2.1 – nagrody rzeczowe

Konkurs nr 6 ZR RMK 4 – latki 100 cm – z oceną stylu konia (nagrody za ogólną
klasyfikację)
Konkurs nr 7 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1
Pula nagród 300,00 (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł)

Niedziela 04.07.2021r.

Konkurs nr 8 ZR klasy LL – 80 cm dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 9 ZR klasy L – 100 cm zwykły, art.238.2.1 – nagrody rzeczowe
Konkurs nr 10 ZR Finał RMK 4 – latki 100 cm – z oceną stylu konia - Pula nagród za
ogólna klasyfikację 500 zł (I-300 zł, II-150 zł,III-50 zł)
Konkurs nr 11 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1
Pula nagród 300,00 (I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł)

W niedzielę (04.07.2021 r.) każdy koń ma prawo startu 1 raz.
Propozycje zostały zatwierdzone przez Pdk.Z.J. - 15.06.2021 Agnieszka Kloc

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 zostały zatwierdzone przez PdZJ……………..

