OŚRODEK JAZDY KONNEJ,
KLUB JEŹDZIECKI „ARAT”
Golędzinów ul. Jeździecka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
www.kjarat.republika.pl e-mail: kjarat@poczta.onet.pl tel. 0 604 23 11 77

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE OD ROKU 1974

Propozycje Regionalnych Zawodów Jeździeckich
w Skokach Przez Przeszkody
Finał Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego
1. Organizator: Klub Jeździecki ARAT Oborniki Śląskie,
DZJ we Wrocławiu.
2. Miejsce rozgrywania zawodów: Hipodrom Ośrodka Jazdy Konnej w Golędzinowie.
3. Termin zawodów: 19 września 2010r.(niedziela).
4. Zgłoszenia: e-mail: kjarat@poczta.onet.pl
tel. 0 604 23 11 77
5. Termin zgłoszeń:15.09.2010r.do godz. 20.00
6. Uczestnictwo: Kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ i zaproszeni goście.
7. Osoby oficjalne:
• Sędzia główny: Ewa Formicka,
• Gospodarz Toru: Marcin Klupś,
• Sędziowie:
Zofia Falińska,
Justyna Śniecińska,
Grzegorz Jasiczek
• Sędzia stylu: Piotr Krysmann
Lekarz weterynarii: Andrzej Golachowski (tel. 660 44 64 08)
8. PROGRAM ZAWODÓW:
NIEDZIELA 19.09.2010r.
Godz. 9.00 Konkurs nr 1 kl. kl. P dokładności z rozgrywką art. 238. p. 1.2 - otwarty
Finał Pucharu DZJ w kat. Juniorów. (110 – 120 cm)
Ok. godz. 10.30 Konkurs nr 2 kl. N o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269
Ok. godz. 11.45 Konkurs nr 3 kl. C dokładności z rozgrywką art. 238. p. 1.2 - otwarty
Finał Pucharu DZJ w kat. Seniorów. (130 – 135 cm)
Ok. godz. 13.00 Konkurs nr 4 dokładności z rozgrywką art. 238. p. 1.2 – otwarty
Finał Pucharu DZJ w kat. Kucy (80 – 90cm)
Ok. godz. 13.30 Konkurs nr 5 kl. LL dokładności bez rozgrywki art. 238 p.1.1
Ok. godz. 15.00 Konkurs nr 6 kl. L dokładności z rozgrywką art. 238. p. 1.2 - otwarty
Finał Pucharu DZJ w kat. Nadzieje Jeździeckie (100 – 110 cm)
O nagrodę firmy UNICASE
Ok. godz. 16.30 Konkurs nr 7 kl. L – LICENCYJNY
Ok. godz. 17.30 Konkurs nr 8 – zwykły art. 238 pkt 2.1 (70 cm) TOWARZYSKI (naleŜy posiadać
waŜne badania lekarskie).
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9. Ostateczne godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane 17.09.2010 (piątek) na stronie
www.kjarat.republika.pl – po otrzymaniu zgłoszeń.
10. Dekoracje i wręczenie nagród bezpośrednio po zakończeniu konkursów. W konkursach
pucharowych, do dekoracji wyjeŜdŜają wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Finał.
11. Warunki techniczne: rozpręŜania: podłoŜe piaszczyste,
hipodrom: podłoŜe piaszczyste.
12. Opłata organizacyjna: 40 zł od startu, którą naleŜy uiścić w biurze zawodów, na 1 godzinę
przed planowanym rozpoczęciem konkursów.
KAśDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA
OPŁACIE 20 ZŁ.
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za zwiększoną opłatą organizacyjną – 50 zł.
13. Boksy:
Istnieje moŜliwość zarezerwowania boksów na czas trwania zawodów.
Ilość ograniczona. Rezerwacja pod nr tel.: 0 604 23 11 77
14. UWAGI:
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem
propozycji zawodów,
- w trakcie trwania zawodów obowiązuje ruch okręŜny do Ośrodka.
- listy startowe dostępne będą na stronie www.kjarat.republika.pl
w piątek (17.09.2010) ok. godz 18.00.
- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieŜe w czasie zawodów i transportu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów
oraz ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,
- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 0 604 23 11 77,
- zawodnik ma prawo startu w Finale na jednym koniu, na którym przynajmniej raz
ukończył konkurs, podczas zawodów zaliczanych do punktacji Pucharu.
- W rozgrywce Finału biorą udział wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli przebieg
podstawowy oraz jeźdźcy, startujący w konkursie otwartym, którzy pokonali
przebieg podstawowy z zerowym wynikiem punktów karnych.
15. Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja PZJ.
16. Organizator przewiduje nagrody honorowe, i rzeczowe oraz derki i puchary dla zwycięzców
klasyfikacji końcowej Pucharu DZJ o minimalnej wartości 2000 zł.
17. W kat. „Kuce” pula nagród finansowych wynosi 1000 zł.
18. W kat. „Nadzieje Jeździeckie” organizator zapewnia nagrody rzeczowe.
19. W kat. „Najlepszy Koń” nagrody funduje firma De Heus – producent pasz dla koni marki
BESTERLY
20. Informacja o podziale nagród finansowych będzie opublikowana w osobnym komunikacie.
21. Propozycje zatwierdzone przez DZJ we Wrocławiu w dniu 06.09 20010r.
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KODEKS

I.

POSTĘPOWANIA

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach,
dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki,
metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie jeźdźcy musza być zdrowi, kompletni i wytrenowani, zanim wezmą udział
w zawodach. Dotyczy to takŜe stosownych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagraŜających dobrostanowi konia lub ciąŜy klaczy, oraz przypadków
naduŜywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagraŜać dobrostanowi konia. NaleŜy zwracać szczególną uwagę
na teren zawodów, stan techniczny podłoŜa, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję
koni i ich bezpieczeństwo, takŜe podczas podróŜy powrotnej z zawodów.
IV. NaleŜy dołoŜyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę
po zakończeniu zawodów, a takŜe humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery
sportowej. dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obraŜeń odniesionych
na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem .
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