REGIONALNE ZAWODY
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Organizator :

KJ „ BOROWA „

Miejsce zawodów :

Hipodrom Borowa

Termin :

04.10.2009 (sobota)

Adres :

55-093 Borowa
Aleja Kasztanowa 10

Termin zgłoszeń :

03.10.2009 r.

KONTAKT:
tel. +48 601 444 963
fax: + 48 71 315 12 86
e-mail : kjborowa@kjborowa.alpha.pl
www.kjborowa.alpha.pl
1. UCZESTNICTWO:

kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ oraz zaproszeni goście
2. WARUNKI UDZIAŁU :





zawodnicy, trenerzy i luzacy na własny koszt
konie - koszt transportu pokrywają delegujący
dokonanie zgłoszenia u Organizatora w podanym terminie z wyszczególnieniem
startujących w poszczególnych konkursach par i ilości koni (ze względu na konieczność
przygotowania boksów).
dokonanie stosownych opłat najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem każdego
konkursu, w którym startuje dana para (zawodnik - koń), w dniu zawodów.

Sędzia przewodniczący:
Sędziowie:

1. Elżbieta Strzeszewska
2. Wiktoria Strzeszewska
3. Grzegorz Jasiczek
4. Ewa Manoryk- praktykant

Lekarz zawodów:

Krystyna Mączka

Gospodarz toru:

Marcin Klubś

Sprawozdawca:

Bolesław Kuczerawy

Kierownik do spraw sportowych

Andrzej Pacyna
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3. WARUNKI TECHNICZNE :
Hipodrom otwarty (trawiasty), Rozprężalnia (piaszczysta), lonżownik (piaszczysty).
4. ZGŁOSZENIA I OPŁATY :
Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia 03.10.2009 r. na adres
organizatora lub na adres e-mail: kjborowa@kjborowa.alpha.pl , fax. 071 315 12 86
Opłaty:


Opłata od startu: 40 zł



Zapisy po terminie zgłoszeń (03.10.09r.) 55 zł, w dniu zawodów: 65 zł.
Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem
danego konkursu (po tym terminie obowiązuje opłata manipulacyjna wysokości: 20 zł)



Boksy: 60 zł (prosimy o wcześniejsze rezerwowanie ze względu na ich ograniczona liczbę)



Hotel: na miejscu, opłata.70 zł za dobę. Ilość miejsc: 20 w pokojach dwuosobowych.
5. NAGRODY :

We wszystkich konkursach FLO. Dekoracje i wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu
każdego konkursu.
6. RÓŻNE





Zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu listy) za zgodą sędziego głównego.
Organizatorzy nie odpowiadają za kradzieże oraz wypadki losowe mogące mieć miejsce
podczas zawodów .
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów
Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki.
7. PROGRAM ZAWODÓW:
Rozpoczęcie zawodów o godz.9:30
1. Konkurs nr 1 klasa LL dla kucy - zwykły art. 238 pkt 2.1.
2. Konkurs nr 2 klasa LL - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1.
3. Konkurs nr 3 klasa L - dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1.
4. Konkurs nr 4 klasa P - dwufazowy art. 274 pkt 5.3.
5. Konkurs nr 5 klasa N - dwufazowy art. 274 pkt 5.3.
6. Konkurs nr 6 klasa N – o wzrastającym stopniu trudności – zwykły art. 269
7. Konkurs nr 7 klasa C - zwykły art. 238 pkt 2.1.

Dokument pobrano z serwisu www.qnwortal.com

ZAWODY SĄ ROZGRYWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZJ
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.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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 podróży 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.

ORGANIZATOR
Tadeusz Sieradzki
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