PROPOZYCJE
Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody
Głogów Małopolski 19-21.09.2014r.

1. Organizator:

2. Termin zawodów:
3. Termin zgłoszeń:

4. Miejsce zawodów:

5. Uczestnicy:
6. Komisja sędziowska:

7. Oferta:

8. Opłaty:

Stadnina Koni „Leśna Wola” i Klub Jeździecki „Leśna Wola” Głogów
Małopolski ul. Leśna Wola 8,
Komitet organizacyjny:
dyrektor - Ewa Walas-Kaźmierczak 608 530 797
36 - 060 Głogów Małopolski, www.lesnawola.pl 17 851 67 37,
608 530 797
piątek, sobota, niedziela 19-21.09.2014r.
Zgłoszenia wyłącznie przez formularz online na stronie
www.lesnawola.pl, w razie problemów technicznych prosimy o
kontakt na adres e-mail: zawody@lesnawola.pl
Termin zgłoszeń: do 16.09.2014 do godz. 10.00
PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA NA ZAWODY MAJĄ KONIE
STARTUJĄCE W ZO**
Hipodrom KJ Leśna Wola, Głogów Małopolski
Plac konkursowy: 90m*65m plac piaskowy z włókniną
Rozprężalnia: 30m* 65m plac piaskowy z włókniną.
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
Sędzia Główny
- Agnieszka Kloc
Sędzia WZJ
- Bożena Gnacy
Komisja sędziowska - Łucja Śmietana, Magdalena Kryczka
Komisarze:
- Małgorzata Mastalerczyk
- Sylwia Morawiec-Kogut
Lekarz Zawodów
- Jacek Kańka
Gospodarz Toru
- Marc Debaere
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 „Lider” Głogów Młp. Ul. Piekarska 2 tel: 17 851 7025
- „Oaza” Głogów Młp. Tel.: 17 851 7273
a) 400 zł/ boks / koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie
- 100,00 zł –podłączenie koniowozu do prądu
- zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 20.08.2014 jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
Ilość boksów ograniczona (120 szt.) boksy przygotowane od czwartku
od godziny10.00.

Opłaty należy dokonać przed startami w Biurze Zawodów.
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
10. Zgodnie z regulaminem B 2014, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do
wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii)
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. Program zawodów:

Piątek 19.09.2014r.
Konkurs nr 1 ZR klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 2 ZR klasy P – 110 cm dwufazowy, art. 274.5.6
Konkurs nr 3 ZR klasy N – 120 cm dwufazowy, art. 274.5.6

Sobota 20.09.2014r.
Konkurs nr 4 ZR klasy L – 100 cm, dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 5 ZR klasy P – 110 cm zwykły, art.238.2.1.
Konkurs nr 6 ZR klasy N – 120 cm zwykły, art.238.2.1.

Niedziela 21.09.2014r.
Konkurs nr 7 ZR klasy L1 – 105 cm zwykły, art.238.2.1
Konkurs nr 8 ZR klasy P1-115 cm dwufazowy, art. 274.5.6
Konkurs nr 9 ZR klasy N1 – 125 cm dwufazowy, art. 274.5.6
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w konkursach ZR.
W niedzielę (21.09.2014) każdy koń ma prawo startu 1 raz.

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 w dniu 02.09.2014r.

