PROPOZYCJE
HALOWYCH ZAWODÓW REGIONALNYCH W SKOKACH PRZEZ RZESZKODY
1. ORGANIZATOR: Opolski Związek Jeździecki - www.ozj.opole.pl
Ludowy Klub Jeździecki „ Ostroga” Opole - www.ostroga.opole.pl
2. MIEJSCE ZAWODÓW : Kryta Ujeżdżalnia w Opolu – Bierkowicach ul. Wrocławska 172
3. TERMIN ZAWODÓW : 23 listopoda 2013r.
4. TERMIN ZGŁOSZEŃ : NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ do dnia 20.11. 2013r.
wymagane zgłoszenia pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@ostroga.opole.pl .
Zamknięcie list startowych- środa 20.11. 2013r.
Listy startowe do wglądu na stronie www.ostroga.opole.pl w czwartek po 22.00.
5. UCZESTNICY ZAWODÓW : wszystkie kategorie wiekowe
6. WARUNKI TECHCZNICZNE : Plac konkursowy: hala 60x25 mb – podłoże piaskowe.
Rozprężalnia: hala 40x15 mb – podłoże piaskowe.
7. STAJNIA: Opłata za boks w stajni -80 zł/dzień,
boksy 8 szt. pod wiatą-50zł /dzień.
Stanowisko pod wiatą – 20zł/dzień
Ilość miejsc ograniczona-decyduje data wpływu należności na konto w BS Opole nr.50 8898
0003 2001 0000 3359 0001. Informacja w sprawie boksów - Marek Marczak ( 609250754).
8. OPŁATY: organizacyjna - 60zł + 5 zł (na rzecz OZJ) od konia za każdy dzień
zawodów. dopisanie do listy startowej lub zmiana na liście – 20 zł od konia.
9. DOKUMENTACJA : zgodnie z Art. 18 Przepisów Ogólnych PZJ ; art. 3 Regulaminu
Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody.
10. SPRAWY WETERYNARYJNE: Dokumenty koni potwierdzające badania, szczepienia
ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem.
11.NAGRODY: Floes dla zwycięskich koni
12. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH : Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach
na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków,
zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń-zaleca natomiast ubezpieczenie ekip od
NW, koni od OC .
13 . PROGRAM ZAWODÓW:

SOBOTA: 23 listopoda 2013r..

Godz. 10.00 Zawody Towarzyskie Konkurs nr 01 - kl. LL
Warunki udziału w zawodach towarzyskich - jeźdźcy posiadający aktualne badania lekarskie z
przychodni sportowej. Niepełnoletni – dodatkowo zgoda rodziców na udział w zawodach . Konie
– minimum 4-letnie z ważnymi badaniami i szczepieniami.

Godz.11.00 Rozpoczęcie konkursów Zawodów Regionalnych
Nr 1. Kl. „LL” do 80 cm – dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) otwarty
Nr 2. Kl. LL do 90cm - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) otwarty
Nr 3. Kl. L - dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) otwarty
Nr 4. Konkurs Egzaminacyjny Kl. L-1 - kwalifikator OZJ - Marek Marczak
Nr 5. Kl. P - zwykły bez rozgrywki (art.238.2.1.) otwarty
Nr 6. Kl. „N” - zwykły bez rozgrywki (art.238.2.1.) otwarty
Nr 7. Kl. „N-1” – zwykły z rozgrywką (art.238.2.2) otwarty
14. OSOBY OFICJALNE :
1.Przewodniczący Komisji Sędziowskiej - Małgorzata Żółtańska
2.Sędzia WZJ – Ewa Puzio
3.Sędziowie – Lidia Twardowska- Gajda, Justyna Bolek
4.Gospodarz Toru - Marek Cichecki
5.Dyrektor Zawodów – Marek Marczak
15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów.

16. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE : przez OZJ
17. 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.
Opracował: Marek Marczak

