
Halowe zawody regionalne i towarzyskie

KS Idmar Krajkowo

HZR-A i HZT-A

Termin: 22.03.2015 (Niedziela)

Adres: Krajkowo 1a, 62-050 Mosina

Termin zgłoszeń: 16.03.2015 (Poniedziałek) do godz. 20:00

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zawodykrajkowo@gmail.com

Informacje: Zofia Czwojdrak 792 368 007

Opłata organizacyjna: zawody towarzyskie 50 zł/ jeden przejazd,

zawody regionalne 50 zł /jeden przejazd

Boksy: cena 50 zł/ 1 dzień (liczba boksów ograniczona)

Plac konkursowy: hala 72x26 m, podłoże kwarcowe

Rozprężalnia: hala 16x32 oraz plac zewnętrzny, podłoże kwarcowe 

Stajnia otwarta: 21.03 od godziny 10:00

Komisja sędziowska: Żaneta Sokołowska

Konkursy: L-1 (konkurs towarzyski)

L-3 (konkurs towarzyski)

P-2 (konkurs towarzyski)

P-2 (konkurs regionalny)

N-4 (konkurs regionalny)

Godzina rozpoczęcia: 10:00 dok adne godziny konkursów zostan  podane wraz z listami)ł ą  

Nagrody: Puchary oraz floo

Sprawy organizacyjne: 

-  Zawodników obowiązują  aktualne badania  lekarskie,  ubezpieczenie  oraz aktualne licencje  (tylko
konkursy regionalne), w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na
start w zawodach

- Sprawdzanie dokumentów oraz opłaty startowe odbywają się przed konkursem, w biurze zawodów

- Podczas zawodów będzie obecny ratownik medyczny

- Konie obowiązują paszporty z aktualnymi szczepieniami oraz aktualne licencje zgodne z przepisami
WZJ/PZJ 

- Każdy zawodnik ma prawo dwukrotnego startu na jednym koniu

mailto:zawodykrajkowo@gmail.com


-  Listy  startowe  zostaną  opublikowane  21.03.2015  na  stronie  www.wzj.poznan.pl,  portalach
je dzieckichź   oraz przekazane na adresy mailowe z których przesłane zostały zgłoszenia

- Wszelkie zmiany na listach startowych po terminie zgłoszeń podlegają opłacie 30 zł

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz odwołania zawodów w przypadku
małej ilości zgłoszeń

- Organizator  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  w razie  wypadków i  zachorowań zawodników,
luzaków, koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
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 konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad
wszelkimi innymi 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 pomocy. III. 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
podroży powrotnej z zawodów. IV. 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.  V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone 20.02.2014
Ryszard Szymoniak


