Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu
Bogucin 09.06.2013 r.

1. ORGANIZATOR : Gminny Klub Jeździecki „ BOGUCIN”
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Ośrodek Jeździecki w Bogucinie; gm. Fabianki
3. TERMIN ZAWODÓW: 09.06.2013r.
4. PATRONI HONOROWI: Wójt Gminy Fabianki
5. ZGŁOSZENIA KONI I ZAWODNIKÓW DO : 07.06.2013r. tel./ fax. 054/237 11 99,
tel. kom: 0504 261 669,e-mail:wojciech-laskowski@wp.pl,

PROGRAM

ZAWODÓW

.
Godz. 10:00







Rozpoczęcie konkursów

Konkurs Nr 1 – Program L - 3 konkurs otwarty
Konkurs nr 2 – Program L – 4 konkurs otwarty
Konkurs Nr 3 – Program P - 2
Konkurs Nr 4 – Program P - 3
Konkurs Nr 5 - Program N - 7
Konkurs Nr 6 - Program C – 4

KONKURS KLASY C ROZEGRANY ZOSTANIE PRZY MINIMUM TRZECH
PARACH STARTUJĄCYCH

Sędziowie zawodów: HELENA ZAGOR
MAGDALENA JARMUŁA

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ.
Konie muszą posiadać ważne szczepienia
Plac konkursowy – podłoże trawiaste, rozprężalnia – podłoże piaszczyste, trawiaste
Opłaty: wpisowe 50 zł , startowe 25 zł od przejazdu
We wszystkich konkursach przewidziane są puchary i flot’s dla koni.
Flot’s dla minimum 25% startujących w konkursie
W konkursach nr 4, i nr 5, organizator przewiduje nagrody finansowe.
Opieka weterynaryjna i lekarska zapewniona przez organizatora

9. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub ich odwołania w
przypadkach niezależnych od organizatora.

10 Juniorzy do lat 18-tu zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
udział w zawodach.
11. Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wydrukowaniu) za zgodą Sędziego
Głównego, opłata 20 zł na rzecz GKJ „ BOGUCIN”, nie dotyczy skreśleń koni z danego
konkursu czy też zawodów
12. Protesty i reklamacje ( art. 65 Przepisów ogólnych PZJ)
Każdy protest i reklamacja ażeby były ważne muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem
kaucji w wys. 200 zł
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne zdarzenia losowe w
czasie transportu koni oraz podczas trwania zawodów .
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów
Propozycje zawodów zatwierdzone przez Zarząd KPZJ

Zapraszamy serdecznie i życzymy sportowych sukcesów

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 do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
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 przemocy.

III.

IV.

V.

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.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opieke po
zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończenu kariery
sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na
zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszelkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

