
                          

                                                                                             
PROPOZYCJE

       Zawody Towarzyskie  w skokach przez przeszkody

     Eliminacja Mazowieckiego Talentu Jeździeckiego

        Tarczyn 11.09.2022

1. Organizator – Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
1. Termin zawodów – Niedziela, 11.09.2022
2. Miejsce zawodów – Tarczyn, ul. Dolna
3. Warunki techniczne:

 plac konkursowy – 50 x 80 m podłoże trawiaste
 rozprężalnia - 40 x 50 m podłoże trawiaste

4. Uczestnicy – bez ograniczeń - licencje zawodnika i konia nie wymagane.
5. Dyrektor zawodów – Kazimierz Porębski, tel: 608 043 244
6. Obsługa komputerowa, spiker – Leszek Doraczyński  e-mail: leszek.doraczynski@wp.pl
7. Obsługa medyczna – ambulans z zespołem ratowniczym

8. Osoby oficjalne:

 Sędzia główny           - Natalia Doraczyńska  (upr. B1)

 Sędzia / Komisarz     - Magda Wojda  (upr. B2),  Ewa Hadała-Mikołajczuk  (upr. B3)

 Gospodarz toru         - Mateusz Ruprecht  (upr. LGT2)

 Lekarz Weterynarii   - Bogdan Pałka

9. Termin zgłoszeń: do czwartku 08.09.2022  – tylko poprzez portal www.zawodykonne.com  

10. Organizator nie zapewnia boksów dla koni.

11. Program zawodów:

Godz. 10:00.  Skoki - konkursy towarzyskie (zaliczane do MTJ)

   Konkurs nr 1, wys. 50 cm, dokładności (art. 238.1.1.)

   Konkurs nr 2, wys. 60 cm, dokładności (art. 238.1.1)

   Konkurs nr, 3 wys. 70 cm, z trafieniem w normę czasu (aneks 5, Reg. B)

http://www.zawodykonne.com/


            
     12.  Opłaty:

 Wpisowe – 100 PLN od konia
 Startowe:

o konkurs 1  -  10 PLN za przejazd
o konkurs 2  -  20 PLN za przejazd
o konkurs 3  -  30 PLN za przejazd 

Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed konkursem.

     13.  Nagrody :

 We wszystkich konkursach – puchary, flots i nagrody rzeczowe

14. Sprawy różne:

 Zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a konie paszport 
konia z aktualnymi szczepieniami.

 Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na 
start w zawodach. 
Wzór „Oświadczenia-zgody” opublikowany jest w „Dokumenty” na stronie 
www.zawodykonne.com

 Prosimy o przedstawienie dokumentów w loży sędziowskiej i wniesienie opłat w biurze 
zawodów na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć 
miejsce podczas zawodów i transportu.

 Organizator zapewnia możliwość zakupu posiłków i napojów w trakcie trwania zawodów.
 Propozycje zawodów zatwierdzone przez KS W-MZJ

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami.  Dotyczy to stałej  opieki,  metod treningu, starannego obrządku,
kucia oraz transportu.

II.  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.

III. 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 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem

http://www.zawodykonne.com/

