Propozycje
Towarzyskie zawody w Ujeżdżeniu
Baborówko – 3 września 2016 r.

1. Organizator:

2.
3.
4.
5.

Termin:
Miejsce:
Zgłoszenia:
Komisja
sędziowska:
6. Program:

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko
Baborówko, ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły
tel. 694277714
3 września 2016 r. – sobota
Ośrodek Jeździecki Pałac Baborówko,
office@baborowko.pl, do 31.08.2016 r. – środa,
Tomasz Mossakowski, Jan Posłuszny
Start – godz. 9.00 (organizator ma prawo do zmiany godzin

rozpoczęcia konkursów ze względu na ilość zgłoszeń)

7. Podłoże:

1. L-1 20x40(konkurs dla kuców) – Puchar Wielkopolski
2. P-3 20x40(konkurs dla kuców) - Puchar Wielkopolski
3. L-3 20x60
4. P-2 20x60
5. D-2 20x60 – Puchar Wielkopolski
Listy startowe zostaną opublikowane 02.09.2013 r. – piątek, na
stronie www.baborowko.pl
czworobok 20x40 oraz 20x60 – piaszczyste i trawiaste
rozprężalnia – piaszczyste i trawiaste
puchar dla zwycięzcy i flots dla 25% startujących
tylko po wcześniejszej rezerwacji – office@baborowko.pl

8. Nagrody:
9. Boksy:
10. Opłaty
organizacyjne:
Start - 50 zł, Boks - 50 zł/dzień, zgłoszenie po terminie oraz każda
zmiana na listach startowych - 20zł (nie dotyczy skreśleń z listy).
11. Sprawy organizacyjne:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Zawodników obowiązują aktualne badanie lekarskie oraz polisa NNW z tytułu
uczestnictwa w zawodach jeździeckich
Zawodnicy niepełnoletni – obowiązuje zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Na terenie zawodów obecny będzie ratownik medyczny. W przypadku dwukrotnego
startu w konkursie do klasyfikacji końcowej brany jest lepszy wynik zawodnika.
Konkurs nr 1,2 i 5 będzie zaliczany do eliminacji Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu.

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie
zawodów i transportu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie
wypadków i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w
przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele
odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez
nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie
stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

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.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 19.08.2016
Stanisław Helak

