PROPOZYCJE XII TOWARZYSKICH ZAWODÓW
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY „MALTAŃSKI WRZESIEŃ”
24.09.2022R.
1. Organizator:
- Gospodarstwo Agroturystyczne Maltanka
- Jeździecki Klub Sportowy Maltanka
- Grażyna Szuba
2. Miejsce: Różnowo 52, 11-001, Dywity
3. Termin: 24.09.2022r.
4. Termin zgłoszeń ostatecznych: 22.09.2022r. przez panel www.zawodykonne.pl
5. Uczestnicy: Od zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na start
6. Dyrektor zawodów: Jacek Pruszkowski (tel. 502 320 273)
7. Gospodarz toru: Anna Rębisz
8. Prowadzenie i obsługa zawodów
Mikołaj Zagrodzki - sędzia PZJ klasy I
9. Obsługa techniczna: MZ Timing & Service
10. Program zawodów:
Rozpoczęcie godzina 10:00
- MIKRO LL (max. 40 cm)
- MINI LL (max. 60 cm)
- LL (max. 90 cm)
- L (max. 100 cm)
11. Nagrody:
We wszystkich konkursach:
- Nagrody rzeczowe oraz puchary dla pierwszych 3 miejsc
- Flo dla pierwszych 8 miejsc
12. Warunki techniczne:
- Plac konkursowy: piasek 60m x 44m
1. Pomiar czasu – fotokomórka ALGE TIMING
2. Wyświetlacz danych : Telebim 2 m x 1,5 m
- Rozprężalnia: hala 25m x 45m oraz plac trawiasty
13. Opłaty:
Opłaty dokonujemy na miejscu przed startem.
- Startowe: 100 zł (za każdego konia)
- Wpisowe: 10 zł (za każdy przejazd)
14. Numer kontaktowy:
- Jacek Pruszkowski (tel. 502 320 273)
- Grażyna Szuba (tel. 608 263 654)
15. Kodeks postępowania z koniem:
- Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do starty w zawodach, dobrostan
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

- Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
- Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni
i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
- 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, leczenie obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
- Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.

