HALOWE TOWARZYSKIE ZAWODY
W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI
GAJEWNIKI 2930.11. 2014

Organizator

Stowarzyszenie AGRO – AVES
Gajewniki 2,
98220 Zduńska Wola

Termin

Sobota 29.11.2014
Niedziela 30.11.2014

Zgłoszenia

Ostateczne 27.11.2014
tel. 43 656 91 88
tel. 601 360 074

Miejsce zawodów

Stajnia Gajewniki,
Gajewniki 2,
98  220 Zduńska Wola

Uczestnicy

Zawodnicy zarejestrowani w PZJ,WZJ
i amatorzy

Zawodników z licencją i bez licencji obowiązują :
 aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania jeźdźiectwa
 ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
 osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna
 aktualna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
 dla koni obowiazuje paszport hodowlany
 z aktualnym szczepieniem przeciw grypie
 wiek koni minimum 4 lata
Organizator postanowił :
 do wyniku konkursu ujeżdżenia zawodnik, który w swojej karierze
zdobył medal na MP seniorów będzie miał doliczone 10 pkt.
(nie dotyczy MP amatorów i MPMK)
 jeśli jakikolwiek zawodnik wystartuje w zawodach koniem który
zdobył medal w MP to do jego wyniku w próbie ujeżdżenia dolicza
się 5 pkt.
 jeśli zawodnik jest medalista MP w kategori innej niż ta w której
startuje na zawodach,do jego wyniku zostanie doliczone 5 pkt.

Komisja sędziowska :
Sylwia Bogacz
Czesław Konieczny

Zawody Towarzyskie są rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 dotyczące
zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ w dniu 06.11.2014
PROGRAM ZAWODÓW KONKURS KL „L”
Sobota

29.11.2014

11:00

Odprawa techniczna – sprawdzanie dokumentów

13:00

Konkurs ujeżdżenia (program może być czytany)
Program w załączniku

19:00

Prezentacja trasy konkursu zręczności

Niedziela 30.11.2014
10:00

Oglądanie trasy konkursu zręczniści

11:00

Konkurs zręczności powożenia dwunawrotowy Warunki techniczne :
czas (norma) punkty karne (3pkt. Za zrzutkę). Na placu konkursowym
ustawione będą dwie przeszkody oraz bramki (kegle)
W drugim nawrocie nastąpi zmiana trasy przejazdu

14:00

Zakończenie zawodów –

ceremonia dekoracji

Warunki techniczne :
 próba zręczności z elementami próby terenowej
 obowiązują bryczki maratonowe (dozwolone ogumienie pneumatyczne)
 próba ujeżdżenia,możliwy start bryczką maratonową (dozwolone ogumienie
pneumatyczne)
 program ujeżdżeniowy może być czytany
 stroje zawodników – stosownie do rodzaju zaprzęgu,nakrycie głowy i rękawiczki 
obowiązkowe dla zawodników i luzaków. Obowiązkowe kaski w próbie zręczności
prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla zprzegów
parokonnych,jednokonnych,koni i kuców
 po dwóch próbach bedą wyłonieni zwycięzcy
 zawodnik może wystartować maksymalnie trzema zaprzęgami, przy czym do
kwalifikacji zaliczany wynik zaprzęgu wskazanego na odprawie technicznej.
Wskazanym zaprzęgiem zawodnik startuje jako pierwszy.
 niezależnie od warunków atmosferycznych zawody rozegrane będą na hali.
Warunki finansowe :
wpisowe
boks
prąd

200zł
30zł
90zł

Noclegi:
hotel AGROAVES  rezerwacja pod numerem 43 824 40 35 lub 601 360 074
Nagrody:
dla zwycięźców puchary, flots, dyplomy dla wszystkich uczestników i …
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradziez, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. Organizator
zastrzega sobie prawo do korekty w programie i propozycjach zawodów.

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.
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery

