PROPOZYCJE TOWRZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH
PRZEZ PRZESZKODY
Krosinko, 22.05. 2022

1. Organizator i miejsce zawodów:
Klub Jeździecki Rio Grande Krosinko
NIP 7773346307
Ul. Lipowa 1,62-050 Krosinko
+48 530322111 +48 600 889 084
pony@krosinko.pl

krosinko@krosinko.pl

2. Termin zawodów: 22-05-2022 niedziela
3. Kategoria zawodów: - ZT
4. Termin zgłoszeń: 19.05.2022
5. Osoby oficjalne:
Sędzia Główny: Tadeusz Szymoniak
Komisarz: Weronika Filipiak
Gospodarz Toru: Roman Sobkowiak
6. OBSŁUGA TECHNICZNA:
Dyrektor techn: Witold Styła
Biuro zawodów: Marika Wawrzyniak
Szef stajni: Witold Styła
Lekarz weterynarii: Bartosz Antczak
Obsługa komp./speaker:
Obsługa medyczna na miejscu
7. Warunki techniczne:
Plac konkursowy: plac piaszczysty
Rozprężalnia: plac piaszczysty
8. PROGRAM ZAWODÓW:
I KONKURS 30 CM -ZABAWOWY (dokładności bez rozgrywki) art.238.1.1
II KONKURS 50 CM – DEBIUTY (dokładności bez rozgrywki) art.238.1.1
III KONKURS 60 CM (dokładności bez rozgrywki) art.238.1.1
IV KONKURS LL 80 ( z trafieniem w normę czasu)
V KONKURS L 90 (zwykły) art.238.2.1
VI KONKURS L 100 (dwufazowy) art.274.5.3
VII KONKURS L1 105 (dwufazowy) art.274.5.3
9. Nagrody
W konkursie I flots i puchar dla każdego, w konkursie II,III,IV,V,VI,VII- dla miejsc 1-3 puchary za
wynik w klasyfikacji łącznej konkursu, nagrody rzeczowe
Dla min 25% najlepszych startujących w konkursie – flots
W konkursie VII NAGRODA SPECJALNA DLA ZWYCIĘZCY

10. Zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ oraz oficjalnymi wytycznymi
związanymi z COVID-19 obowiązującymi w dniu imprezy.
Dokumenty jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ, zawodnicy biorący udział w
zawodach towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie lekarza sportowego,
ubezpieczenie NNW, niepełnoletni zgodę na starty opiekunów prawnych, natomiast konie
szczepienia przeciw grypie zgodne z przepisami PZJ. Dla zawodników i koni startujących w
zawodach regionalnych wymagana dodatkowo licencja WZJ.
Dodatkowe regulacje: ▪ WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW
JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 aktualne w dniu zawodów ▪
11. Opłaty
a) 70 zł za przejazd – przedpłata na konto. W przypadku faktury prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
takiej prośby wraz z danymi drogą mailową. Wycofanie zgłoszenia po terminie ostatecznym –
bezzwrotne.
b) Boks dzienny 100 zł (ilość boksów ograniczona – rezerwacja: pony@krosinko.pl (wymagane
potwierdzenie organizatora)
c) Dokonanie zmiany na liście startowej po jej wywieszeniu - za zgodą Sędziego Głównego opłata
– 30 zł
Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto: 12 1140 2004 0000 3102 3879 3340
W tytule: zawody, imię i nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów I ewentualnie boks (po
potwierdzeniu)
12. Sprawy organizacyjne Organizator zastrzega prawo do ograniczenia ilości
zgłoszeń ,wcześniejsze zamknięcie panelu zgłoszeń ,oraz zmiany harmonogramu zawodów.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów I innych zdarzeń losowych
podczas zawodów.
Zgłoszenia, listy zgłoszonych koni, listy startowe i wyniki online dostępne na portalu Hubertus
Zawody Konne
Zawody zatwierdzone przez WZJ dnia 29.04.2022 r.
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II.

III.

IV.

Kodeks Postępowania z Koniem
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI
oczekuje, ze wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz
przyjmują do wiadomości, ze w każdym przypadku dobro konia musi być sprawa
nadrzędna i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu
ani celom komercyjnym.
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.
Konie i jeźdźcy musza 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 medycznej.
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi
na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni
i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

V.

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. PZJ zachęca wszystkie osoby
działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Serdecznie zapraszamy !

