PROPOZYCJE
TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
LWÓWEK, 22 LIPCA 201
1.

Organizator: Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie
Kontakt: 602 634 035

2. Termin zawodów: 22 lipca 2018r (niedziela)
3. Miejsce zawodów: Hipodrom w Lwówku Wlkp. (64-310) , ul. Magazynowa
Parkur trawiasty 80m x 50m, rozprężalnia trawiasta
4. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi , osoby niepełnoletnie wymagana pisemna zgoda
rodziców na start
5. Osoby oficjalne:
Sędzia główny: Karolina Perek
Sędzia: Włodzimierz Chmielnik
Gospodarz toru: Robert Bartkowiak
6. Termin zgłoszeń: 19.07.2018 (czwartek), poprzez panel www.zawodykonne.com
lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZT Lwówek)
7. Program zawodów – godzina rozpoczęcia uzależniona od ilości zgłoszeń, zostanie podana w piątek 20.07 wraz z
listami startowymi na www.zmierzczas.pl oraz www.zawodykonne.com

 Konkurs nr 1 – KUCE 60 zwykły art. 238.2.1
 Konkurs nr 2 – mini LL zwykły art. 238.2.1 (przeszkody 70 – 80cm)
 Konkurs nr 3 – LL zwykły art. 238.2.1
8. Nagrody - Flo, puchary
9. Opłaty startowe: 50 zł za start
10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń).
11. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł.
12. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w
trakcie

transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

Zapraszamy!
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 03.07.2018 – Ryszard Szymoniak

KODEKS POSTĘ POWANIA Z KONIEM

1. KOŃ JEST NAJWYŻ SZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów
zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielę gnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę , odpowiednie żywienie i bezpieczeń stwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszę dzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację , karmienie, pojenie, bezpieczeń stwo i
właściwe otoczenie zwierzą t.
6. Osoby zajmują ce się koń mi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz
śledzić postę py nauk zajmują cych się koniem.
7. Kompetencje i umieję tności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłą cznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Mię dzynarodową
Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Zwią zek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji podległych jego
jurysdykcji - dotyczą cej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczą ce dobra konia obowią zują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez wzglę du
na ich rangę . Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie
POLSKI ZWIĄ ZEK JEŹ DZIECKI

