Propozycje Towarzyskich Zawodów Konnych:
„Baranowskie Lato w Siodle 2018 o Puchar Wójta i Przewodniczącego
Rady Gminy Baranów”
22.07.2018
1. Organizator: Gmina Baranów, Sportowa Stajnia Respekt Łęka Mroczeńska tel.
kontaktowy 667 34 22 23
2. Miejsce: Baranów/k. Kępna, tereny leśne przylegające do Os. Murator, 63-604
Baranów
3. Termin: 22.07.2018 r. (niedziela)
4. Termin zgłoszeń: do 19.07.2018 r. (czwatek) Zgłoszenia kierować na adres
e-mail: krystyna.rybak@wp.pl
5. Komisja sędziowska:
Sędzie główny: Krystyna Rybak,
Sędzie pomocniczy: Paweł Muszyński
Gospodarz toru: Roman Sobkowiak
6. Warunki techniczne: rozprężalnia- podłoże trawiaste, hipodrom- podłoże trawiaste
7. Opłaty wpisowe:
20 zł za każdy start
Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem zawodów.
8. Dokumentacja:
 Dowód tożsamości, osoby niepełnoletnie- pisemna zgoda rodziców na start w
zawodach;
 Ważne badania lekarskie
 Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych
zdarzeń losowych
 Konie muszą posiadać aktualne szczepienia
 Dokumenty należy przedstawić najpóźniej podczas odprawy w dniu zawodów
9. Program zawodów:
Godzina 13.00 konkursy skoków przez przeszkody
 Konkurs nr 1 zręczności (do 40 cm)
 Konkurs nr 2 mini LL do 50 cm dokładności art.238.1.1
 Konkurs nr 3 LL dokładności art.238.1.1
 Konkurs nr 4 L dwufazowy art.274.5.3
 Konkurs nr 5 L zwykły art. 238.2.1
10. Dekoracja zwycięzców bezpośrednio po zakończeniu każdego konkursu
11. Nagrody:
 Flot’s dla wszystkich uczestniczących koni
 Puchary za pierwsze trzy miejsca oraz nagrody rzeczowe
12. Uwagi:
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji i
regulaminu
-organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu
- zgodnie z aktualizacją przepisów, koń ma prawo do dwukrotnego startu podczas
zawodów
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 11.07.2017 – Ryszard Szymoniak

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia
musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia i transportu.
II. II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas
podróż 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Baranowie
jest Wójt Gminy Baranów przy ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danyc
osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy w Baranowie.

