PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW AMATORSKICH W UJEŻDŻENIU
I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY BAŁTÓW 21.07.2013
1.
2.
3.
4.
5.

Termin zawodów: 21.07 2013 r.
Miejsce zawodów: KRAINA KONI BAŁTÓW
Organizator: Ośrodek Jeździecki Kraina Koni
Uczestnicy: jeźdźcy niezrzeszeni oraz jeźdźcy nie posiadający licencji
Zgłoszenia: do dnia 18 07.201r.
e-mail: krzysztof_dyk@op.pl, wegetarianka@onet.eu
telefonicznie: Krzysztof Dyk
504 013 015
Monika Niedziela
691 742 474
Katarzyna Jarosz
505 084 385
6. Przewodniczący komisji sędziowskiej - Monika Niedziela
7. Gospodarz toru - Krzysztof Dyk
8. Sędzia pomocniczy - Katarzyna Jarosz
PROGRAM ZAWODÓW
Niedziela 21.07.2013:
Ujeżdżenie, godzina10.00
Konkurs nr A1 KL.L - zmodyfikowany dla dzieci 7 - 10 lat kategoria kuce
Konkurs nr A2 KL.L2 - dzieci 10-13 lat, kuce
Konkurs nr A 3 KL.L2 - dzieci 10 – 13 lat, konie duże
Konkurs nr A4.KL.P 1 - młodzież 12-16 lat otwarty
Konkurs nr A5 .KL.P2.Od 13 lat, bez górnego limitu, otwarty
Konkurs nr A6.KL.N.Od 15 lat, bez górnego limitu, otwarty
Konkurs nr A7.KL. - zmodyfikowany, dla wszystkich którzy mają dziecięcą fantazję, bez limitu
wiekowego ,,O PUCHAR KRÓLEWNY ŚNIEŻKI’’
PODŁOŻE PIASZCZYSTE
Na życzenie uczestników istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkursów.
Skoki przez przeszkody, godzina 14.00
Konkurs nr A 8 - 40 cm. Dzieci 7- 10 lat, kuce
Konkurs nr A9 – 50 cm. Dzieci 10-13 lat, kuce
Konkura nr A 10-70 cm. Dzieci 10 – 13 lat, konie duże, zwykły
Konkurs nr A 11 – 80 cm. Młodzież do lat 16 zwykły
Konkurs nr A 12 - 80 cm. Old boys and old girls z oceną wyglądu jeźdźca, z niespodzianką
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz dobrą zabawę, a po skończeniu zawodów zaprasza na
ognisko.

Warunki techniczne: teren otwarty, tor konkursowy – podłoże piaszczyste, rozprężalnia –
podłoże trawiaste
Opłata startowa: 25zł za zawody,
Stajnia: boksy – 50zł za całe zawody tj. od dnia 20.07 od godz.16.00 do dnia 21.07 do
godz. 18 00. stanowisko letnie – 15zł za dzień
Konie zgłoszone po ustalonym terminie mogą być przyjęte przez organizatorów w miarę

wolnych miejsc.
Każda zmiana na liście startowej po jej wywieszeniu – za zgodą Sędziego Głównego i
opłatą 20 PLN.
Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Wszystkich
uczestników obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do uprawiania
sportów jeździeckich.
Stajnie przygotowane od dnia 20 .07. 2013, godz. 15.00
Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów .
Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień :
a. szczepienie podstawowe :
● pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
● drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego
szczepienia
b. szczepienie przypominające:
● co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21dniowy okres karencji);
● żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody
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 koni
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

