PROPOZYCJE

I TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY W STADZIE OGIERÓW W KĘTRZYNIE

1. Organizatorzy: Klub Jeździecki Stado Kętrzyn
2. Termin i miejsce zawodów: 25.09.2022, Stado Ogierów w Kętrzynie
3. Plac konkursowy: podłoże piaszczyste wymiary 50x70m,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rozprężalnia podłoże piaszczyste
Sędzia Główny: Beata Woroniecka
Członek Komisji Sędziowskiej: Karolina Jadach
Gospodarz toru: Lucjan Tarnowski
Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i WZJ, zawodnicy BPK
Termin zgłoszeń: 22.09.2022 r.
Zgłoszenia przez panel zgłoszeniowy: zawodykonne.com
Program zawodów:

Rozpoczęcie niedziela godzina 10.00

Konkurs nr 1 kl. Mini LL – O Puchar Firmy „Eurooptyk”, wysokość przeszkód do 50 cm;
dokładności art. 238.1.1

Konkurs nr 2 kl. LL – O Puchar Prezesa Stadniny Koni Nowe Jankowice, wysokość przeszkód
do 80 cm; z trafieniem w normę czasu z reg.rozgrywania zawodów krajowych (B-skoki przez
przeszkody) aneks 5

Konkurs nr 3 kl. L – O Puchar Burmistrza Mias ta Kętrzyn, wysokość przeszkód do 100 cm;
konkurs zwykły art. 238.2.1

Nagrody w konkursach:
Konkurs klasy mini LL flots, puchary + nagrody rzeczowe
Konkurs klasy LL flots, puchary + nagrody rzeczowe

Konkurs klasy L flots, puchary + nagrody rzeczowe

8. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ i WZJ
9. Wpisowe 100 zł od pary koń-jeździec. Opłaty należy wnieść na konto organizatora do dnia
22.09.2022 r.

Opłaty dokonujemy przelewem na konto:
Klub Jeździecki STADO Kętrzyn
Bałtycka 1
11-400 Kętrzyn
BNP PARIBAS
PL98 2030 0045 1110 0000 0278 4860
w tytule: zawody Kętrzyn

Przy dokonywaniu zgłoszeń proszę podać:
- imię i nazwisko jeźdźca, numer PESEL, data urodzenia jeźdźca
- skany wszystkich pozwoleń/oświadczeń wymaganych przez organizatora
- reprezentowany klub lub informację o braku przynależności klubowej,
- imię konia,
- ilość startów w poszczególnych konkursach

10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
11. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie
trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Dojazd i transport koni na własny koszt.

13. Możliwość wynajęcia boksu dla konia na czas trwania zawodów ( konieczna
wcześniejsza rezerwacja) koszt boksu 80 zł. Ilość boksów ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.

Opłaty dokonujemy przelewem na konto:
Klub Jeździecki STADO Kętrzyn
Bałtycka 1
11-400 Kętrzyn

BNP PARIBAS
PL98 2030 0045 1110 0000 0278 4860
w tytule: zawody boks

Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ:
- wymagane aktualne badania lekarskie zawodników,
- w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców/prawnych
opiekunów na uczestnictwo w zawodach,
- ubezpieczenie NNW,
- konie muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne przeciw grypie konie według
obowiązującego schematu.

Kontakt Dorota Waraksa tel. 535123401

Kodeks Postępowania z Koniem

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI

oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą
do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i
nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom
komercyjnym.
2. 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.
3. 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 medycznej.
4. 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.
5. 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.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

