Propozycje
Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody
05.09.2015 r. w Woli Kazubowej

ZAWODY POD PATRONATEM :
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego

1. Organizator: Stowarzyszenie Jeździeckie „ Ranczo w Dolinie”
2. Termin zawodów: 05.09.2015r.
3. Miejsce zawodów: Wola Kazubowa ul. Graniczna 14 95-080 Tuszyn
4. Uczestnicy: Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ i OZJ
5. Zgłoszenia: na obowiązujących drukach PZJ w nieprzekraczalnym terminie do
03.09.2015r. do godziny 16.00, na adres:
Stowarzyszenie „Ranczo w Dolinie”
Wola Kazubowa ul. Graniczna 14; 95-080 Tuszyn
www.ranczowdolinie.com
e-mail: office@ranczowdolinie.com
tel. 502-202-809
6. Osoby oficjalne:

Sędzia główny -

B. Kaźmierczak

Sędzia OZJ -

T. Głoskowski

Sędzia stylu, sędzia -

D. Marchwicka

Komisarz -

P. Szadkowski

Gospodarz toru -

B. Skrzypczyk

Dyrektor zawodów -

Krzysztof Snycerz

Biuro zawodów -

Agnieszka Szydzisz

Lekarz weterynarii -

Witold Bednarski

Serwis Podkuwniczy -

Robert Snycerz

Obsługa komputerowa -

Daniel Stępień

7. Program zawodów :

SOBOTA 05.09.2015 początek godz 10:30
Konkursy Towarzyskie
Konkurs Nr. 1 KL „Open” 50 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs Nr. 2 KL „LL” 80 cm dokładności art.238.1.1
Konkurs Nr. 3 KL „L” 90 cm Z trafieniem w normę czasu dodatek S1

Konkursy Regionalne
Konkurs Nr. 4 KL „LL” Z trafieniem w normę czasu dodatek S1
Konkurs Nr. 5 KL „L” zwykły art.238.2.1
Konkurs Nr. 6 KL „L1” egzamin licencyjny
Konkurs Nr. 7 KL „P” dwufazowy art. 274.5.5
Konkurs Nr. 8 KL „N” zwykły z rozgrywką Art. 238.2.1
Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń.

8. Warunki techniczne:




Parcours – podłoże piaszczyste (wymiary 50m/40m)
Rozprężalnia – podłoże piaszczyste (wymiary 35m/40m)

9. Sprawy organizacyjne:




Sprawdzanie dokumentów 05.09.2015r. od godz. 9.30
Uczestnicy konkursów towarzyskich zobowiązani są do posiadania
aktualnego orzeczenia lekarskiego i ubezpieczenia NNW. Niepełnoletni
uczestnicy powinni przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na start
w konkursach
Dokumentacja jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ
Opłata organizacyjna: 50 zł od konia za dzień
Opłaty startowe: LL i L- 15 zł od startu, P-25 zł, N-30zł od startu
( opłaty startowe podlegają wypłacie w konkursach 7 i 8 )






Opłaty za starty należy wnieść na godzinę przed startem

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody, puchary









i

flots dla koni.

Możliwość zarezerwowania boksu w cenie 50 zł/dzień od konia (ilość
boksów ograniczona)
Uwaga, rezerwacja boksów tylko telefonicznie pod nr 502-202-809
(Krzysztof Snycerz)
Możliwość zarezerwowania noclegu i skorzystania z wyżywienia na terenie
ośrodka- pokój 2 os.- 100zł , pokój 4 os.- 120zł, pokój 6 os.- 140zł, pokój
7 os.-160zł
Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami
Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia mogące
mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
Zaleca się uczestnikom zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania zawodów.
Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia
podwójnej opłaty startowej.

10.Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązujący 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 21 dniowy 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

1. 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
2. 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.
3. 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.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna 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.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź w dniu : 25 sierpnia 2015r

ZAPRASZAMY

SPONSORZY:

Oraz:
- Anna Majdzińska
- Jadwiga i Zygmunt Guziakowie

