
PROPOZYCJE III ZAWODÓW KONNYCH W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY NA „RANCHO KIMANA”

1. ZAWODY AMATORSKIE

2.Organizator: Rancho Kimana- Jessica Komorowska (tel. 601697589) 

3.Miejsce: Rancho Kimana – Łagów Lubuski 66-220  

4.Termin zawodów: 15 sierpień 2020r. (sobota)

5. Sędzia:   Adam Hoffmann

6.Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13.08.2020 r. (czwartek)

7. Zgłoszenia przez panel zgłoszeń zamieszczony na: 

zgloszenia.zawody@gmail.com    i  www.zawodykonne.com 

8. Opłaty startowe 50zł za każdy przejazd

9.Dane techniczne : 

-Parkour 25x45 (podłoże piaszczyste)

-Rozprężalnia 25x50 (podłoże trawiaste) 

10.Biuro zawodów od godz. 10:30

11.Program zawodów:

Rozpoczęcie konkursów o godz. 11:00 

Konkurs nr 1 „debiuty” do 40 cm - dokładność

Konkurs nr 2 „mini LL” do 60 cm-  dokładność 

Konkurs nr 3 „LL”         do 80 cm - zwykły

Konkurs nr 4 „L”           do 100 cm – zwykły 

Konkurs nr 5                 „Potęga Skoku” 

W przypadku dwukrotnego startu w konkursie liczy się pierwszy czas.

Każdy koń może wystartować 3 razy. 



12. Nagrody: 

-Flos dla czystych przejazdów (konkurs nr 1,2)

- Flos dla pierwszych 5 miejsc  (konkurs nr 3,4,5)

- Nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc (konkurs nr 3,4)

-Puchary dla pierwszych 3 miejsc (konkurs nr 3,4)

-Potęga skoku nagradzane 1 miejsce 

13.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

 

W razie potrzeby innych informacji proszę o kontakt: 

Jessica Komorowska

 tel. 601697589 bądź chehika@gmail.com

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 I. 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. II. 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. III. 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. IV. 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. V. 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. 


