PROPOZYCJE
REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI LZS
MŁODZIKOWO
05 czerwca 2022 r.
1. Organizator:

Wlkp. Zrzesz. LZS, WTT Solec, UKS „Fiord” Młodzikowo

2. Miejsce zawodów:

Młodzikowo 10, gm. Krzykosy

3. Termin zawodów:

05 czerwca 2022r. /niedziela/

4. Termin zgłoszeń ostatecznych:

03 czerwca 2022r.

5. Zgłoszenia kierować na adres:

www.zawodykonne.com

6. Warunki techniczne:

piaszczysty parkur 50m x 80m

7. Kontakt do organizatora :

Stadnina Koni FIORD Młodzikowo
Młodzikowo 10, 63-023 Sulęcinek
tel. 604 452 367, 883 978 740, biuro@mlodzikowo.pl

PROGRAM ZAWODÓW
konkurs nr 4 - L zwykły - art. 238.2.1 o puchar Prezesa Wlkp. LZS
I – 300,00 zł, II – 200,00 zł, III – 100,00 zł, IV - 50 zł

konkurs nr 5 - P zwykły - art. 238.2.1. o puchar Prezesa Wlkp. LZS
I – 500,00 zł, II- 300,00 zł, III – 100,00 zł, IV - 50 zł

konkurs nr 6 - N dwufazowy - art. 274.1.5.3. o puchar Prezesa Wlkp. LZS
I – 700,00 zł, II- 500,00 zł, III – 300,00 zł, IV - 100 zł

8. Opłata:

70 zł za start

9. Komisja sędziowska
Sędzia główny:
Sędzia WZJ:
Sędzia:

Barbara Berezowska
Bożena Młotek
Tomasz Busz

Komisarz:
Gospodarz toru:
Lekarz weterynarii:

Krystyna Rybak
Wiesław Laskowski
Jerzy Byliński

12.Sprawy organizacyjne
- organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów
i innych wydarzeń w czasie transportu i podczas trwania zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów i regulaminu PZJ;
- Obsługa Medyczna – Piotr Czerwiński Luboń

Kodeks postępowania z koniem
1. 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.
2.Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na zawodach, dobro konia musi stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.
3.Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to
także do podawanych leków i środków medycznych , zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub
ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużycia pomocy.
4.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 podróży
powrotnej z zawodów.
5.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, ewentualnej eutanazji.
6. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 12.05.2022 r.- korekta

