HALOWE TOWARZYSKIE ZAWODY
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
HIPODROM WOLA - POZNAO
04. GRUDNIA 2010

1. Miejsce zawodów: CWJ HIPODROM WOLA POZNAO
ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznao
2. Organizator: Mirosław Szłapka, tel. 601 569 213
3. Termin zawodów: sobota, 04. 12. 2010
4. Warunki: dwie kryte ujeżdżalnie
5. Zgłoszenia: tel./sms 793 119 749, 601 569 213; e-mail:
zawodykonne@gmail.com
6. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00
7. Komisja Sędziowska:
- Mirosław Szłapka – Sędzia


SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i
innych zdarzeo losowych.
2. Nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ.
3. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start w
zawodach.
4. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w programie zawodów.
5. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe
mogące mied miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni
i zawodników oraz osób trzecich.
6. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny.
7. Możliwośd wynajęcia boksu – 30 zł.
8. Opłaty:
Wpisowe od konkursu:
- klasy LL – 30 zł
- klasy L, P, N, C – 40 zł
Opłaty należy wnieśd najpóźniej na godzinę przed startem.
9. Program zawodów:
Konkurs nr 1 LL dokładności bez rozgrywki
Konkurs nr 2 L
dwufazowy
Konkurs nr 3 P
dwufazowy
Konkurs nr 4 N
dwufazowy
10. Nagrody – Organizator przewiduje:
- flots dla 25% zawodników startujących w konkursach,
- puchary za 3 pierwsze miejsca w konkursach: L, P, N, C
- nagrody w wybranych konkursach.
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Koomi, jak
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi
byd zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może byd
podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowao i treningu konia do zawodów jego dobro musi
byd stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia,
stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą byd dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczad
się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.
Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia
bezpieczeostwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego
traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażad dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócid
szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj
podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeostwa i wygody koniom w
drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyd wszelkich starao, aby zapewnid koniom prawidłową opiekę po
starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakooczeniu
kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
wymaganych szczepieo (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
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