Zieleniewo 17.10.12
PROPOZYCJE TOWARZYSKICH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW
JEŹDZIECKICH
1.
2.
3.
4.

Organizator: „Dziki Zachód” Centrum Rozrywki i Jazdy Konnej Zieleniewo
Termin:
28.10.2012 ( niedziela)
Miejsce:
„Dziki Zachód” -Zieleniewo k/Kołobrzegu; ul. Wycieczkowa 9
Termin zgłoszeń: 26.10.2012 (piątek) do godziny 20, wyłącznie e-mail na adres:
ZawodyZieleniewo@wp.pl
5. Warunki: konkursy -hala (podłoże piaskowe) ; rozprężalnia – ujeżdżalnia zewnętrzna
(podłoże piaskowe)
6. Biuro zawodów czynne 28.10.2012 od godziny 08.30 w Wigwamie (kontrola dokumentów,
opłaty)
OKAZANIE DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁAT PRZED STARTAMI W
KONKURSACH!
7. Uczestnicy:
wszyscy chętni zawodnicy
8. Wymagane dokumenty: zawodnicy-badania lekarskie i w przypadku osób niepełnoletnich,
pisemna zgoda na start podpisana przez opiekunów prawnych; konie- aktualne szczepienia
przeciwko grypie koni
9. Sędzia główny: Roman Chojka
10. Opłaty: startowe 20złotych ( każdy start w konkursie)
11. Nagrody: floo's dla koni; zwycięzcy konkursów otrzymają puchary
12. Program zawodów:
godz. 9.00 – konkurs ujeżdżenia L-2
ok. godz.11- konkursy skoków:
konkurs Kuce i małe konie -50cm dokładności
konkurs Debiuty - mini LL dokładności
konkurs LL – dokładności
konkurs L - dwufazowy
13. Sprawy organizacyjne:
NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ JAZDY W
KASKACH ( ZAWODNICY, LUZACY, INNI)
NIEPRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LIST
STARTOWYCH ZAWODNIKA (RÓWNIEŻ W PRZYPADKU LUZAKA I
INNYCH- SKREŚLENIE DOTYCZY STARTÓW KONIA, NA KTÓRYM
JECHAŁA OSOBA BEZ KASKU)
14. Na terenie zawodów, w czasie trwania konkursów, będzie ratownik medyczny.
15. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i
innych zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć
miejsce podczas treningu,zawodów oraz w czasie transportu koni, zawodników i osób
trzecich.
16. Dodatkowe informacje: Paweł Czechowicz 604911157, Marta Murek 501174835
www.koniekolobrzeg.pl

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. 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.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków
nadużywania przemocy.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenie 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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
6. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

