KLUB JEŹDZIECKI
AGRO-HANDEL ŚREM
STAJNIA OLSZA
OLSZA 29 , 63-100 ŚREM
tel.65-5174150 , e:mail : info@agro-handel.com.pl ,
tel.607076511 e:mail: stajnia@agro-handel.com.pl

PROPOZYCJA
REGIONALNE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
„GRAND PRIX Z.M. AGRO-HANDEL” , OLSZA

07.07.2013r.

I.Organizator - K.J. AGRO-HANDEL Śrem , Stajnia Olsza
II.Termin zawodów – 07.07.2013r.
III.Uczestnicy – Kluby WZJ i zaproszone
IV.Sprawdzanie dokumentów –od godz. 7:30
V.Miejsce zawodów – Olsza , gm. Śrem
VI.Rozpoczęcie zawodów – godz. 8:00
VII.Termin zgłoszeń – do 05.07.2013r. do godz. 12:00 , tylko zgłoszenia pisemne
VIII. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Justyna Olszak
Sędzia WZJ: Iwona Pawlaczyk-Żak
Członek Komisji – Bartosz Mikołajczyk
Komisarz: Karol Żak
Gospodarz toru: Jacek Bucki
Dyrektor organizacyjny zawodów : Jan Ciesielski

IX. Program zawodów

07.07.2013r.- niedziela

Konkurs nr 1 – LL zwykły
Konkurs nr 2- L dwufazowy
Konkurs nr 3 -P dwufazowy
Konkurs nr 4- N z jokerem
Konkurs nr 5 – C z rozgrywką

art. 238.2.1
art. 274.5.3
art. 274.5.3
art. 269.5
art. 238.2.2

Godziny rozpoczęcia konkursów, listy startowe i wyniki na bieżąco do wglądu na
www.kjagrohandel.pl www.tarantevents.pl

Nagrody: Konkurs nr 1 – od I -V miejsca nagrody rzeczowe

1.

2.

3.

4.
nagroda
rzeczowa

5.
nagroda
rzeczowa

razem

Kon. nr 2 - L

300zł

200zł

100zł

Kon. Nr 3 P

500zł

300zł

200zł

100zł

50zł

1.150zł

Kon. Nr 4 -N

600zł

400zł

300zł

200zł

100zł

1 600zł

Kon. Nr 5-C

1 000zł

700zł

500zł

300 zł

200 zł

2 700 zł

600zł

OGÓŁEM PULA NAGRÓD PIENIĘZNYCH - 6.050ZŁ
X. Opłaty

1.Opłata wpisowa – 100 zł/koń
2.Opłaty wpisowe –możliwość zapłaty na miejscu gotówką lub na konto organizatora :
Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem
Stajnia w Olszy , Olsza 29
63-100 Śrem
nr konta bankowego
BZ WBK O/Śrem
10 1090 1405 0000 0000 4003 7578
3.Zmiany w zapisach do konkursu(po wywieszeniu listy)za zgodą sędziego głównego-40zł
4.Podłączenie przyczepy doprądu-30zł,prosimynazgłoszeniuzaznaczyć,że będą Państwo
korzystać z przyłącza prądu.
6.Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w równowartości200zł.
7. Wyżywienie–punkty gastronomiczne na terenie zawodów na koszt zawodników
Propozycje zatwierdzone przez WZJ 12.06.2013 – Ryszard Szymoniak

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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.
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.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

