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1. Organizator zawodów: Urząd Miasta Poznania oraz CWJ Hipodrom Wola.
2. Termin zawodów: 19 września 2009 (sobota).
3. Miejsce zawodów: teren CWJ Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, 60–415 Poznań.
4. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18. 09. 2009. Tel. 061 848 30 97; fax 061 848 35 11;
e-mail zawodykonne@gmail.com. Informacje dodatkowe: Mirosław Szłapka tel. 601 569 213
5. Ranga zawodów: towarzyskie.
6. Warunki: parkur (trawiasta płyta hipodromu głównego), rozpręŜalnia (trawiasta płyta hipodromu

bocznego).
SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych
zdarzeń losowych.
2. Nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ.
3. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start w zawodach.
4. Zawodników obowiązuje zgoda lekarza medycyny na start w zawodach.
5. Organizator zastrzega sobie moŜliwość zmian w programie zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieŜe i inne zdarzenia losowe mogące
mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników
oraz osób trzecich.
7. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny.
8. Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów za dodatkową opłatą 30
zł.
9. MoŜliwość zarezerwowania boksów – opłata 30 zł za dzień bez wyŜywienia.
10. Opłaty startowe:
Nr

Konkurs

Rodzaj

Opłata

1

LL

dokładności bez rozgrywki

30 zł

2

L

dokładności bez rozgrywki

40 zł

3

P

zwykły

40 zł

4

N

zwykły

40 zł

L/P

Mistrzowski

80 zł

11. Nagrody: ...
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Program zawodów
Godzina
(orientacyjnie)

Sobota 19. 09.

10.00

LL dok.

12.00

L dok., Mistrzowski (otwarty)

13.30

P zwykły, Mistrzowski (otwarty)

15.00

N zwykły

12. Warunki rozgrywania konkursu mistrzowskiego:
Aby wziąźć udział w konkursie mistrzowskim Mistrzostw Miasta Poznania w Skokach przez
Przeszkody zawodnik i koń muszą uzyskać kwalifikację w postaci bezbłędnego, w normie czasu,
przejazdu w konkursie klasy L. Pary, które uzyskają kwalifikację zostaną dopuszczone do startu w
konkursie mistrzowskim rozgrywanym na poziomie klasy P, jako konkurs zwykły. Klasyfikację
końcową przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych w konkursie klasy P.

•

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangaŜowanych w sport jeździecki
respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak równieŜ przestrzegania
zasady, Ŝe dobro koni jest najwaŜniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we
współzawodnictwie sportowym oraz nie moŜe być podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na kaŜdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane
na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych,
kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym
zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to równieŜ do
pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąŜy oraz
interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagraŜać dobru konia. Oznacza to, Ŝe naleŜy zwrócić szczególną uwagę na:
prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoŜa na hipodromie i trasach, warunki
pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom
w drodze powrotnej z zawodów.
4. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w
zawodach, jak równieŜ humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy
to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz
spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangaŜowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia
na wyŜszy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
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