HALOWE ZAWODY TOWARZYSKIE I REGIONALNE W SKOKACH
DRZONKÓW, 15 grudnia 2018
Organizator:
Miejsce:

Zielonogórski Klub Sportowy
hala WOSiR

Warunki techniczne:
• hala 65x20 m (podłoże kwarcowe z sytemem Flut & Ebbe)
• rozprężalnia 56x14 m (podłoże kwarcowe z sytemem Flut & Ebbe)
Zgłoszenia:
• ostateczny termin – 13 grudnia, tylko na adres mailowy zks.zawody@gmail.com
• nieterminowe zgłoszenia są dodatkowo płatne 20 zł
• kontakt: 535 056 355 (obsługa komputerowa)
Boksy:
•
•
•
•

opłata – 50 zł/1 dzień, 80 zł/2 dni
rezerwacja razem ze zgłoszeniem
liczba boksów jest ograniczona, decyduje dokładna data zgłoszenia
w czasie zawodów boksy są odpłatne w cenie podanej przez Organizatora

Listy startowe:
• będą opublikowane 14 grudnia na stronie zks.pl
• od momentu publikacji każda zmiana na listach (nie dotyczy np. dodania drugiego przejazdu) następuje
wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego i jest obarczona opłatą w wysokości 10 zł
Osoby oficjalne:
• Joanna Dykrzak – Sędzia Główny
• Beata Pakulska – sędzia delegat WZJ
• Łukasz Ossowski, Barbara Jacoszek – sędziowie
• Jerzy Gontowiuk – gospodarz toru
• Katarzyna Pakulska – lekarz weterynarii
Program zawodów – początek konkursów o 10:00:
• konkurs nr 1 (towarzyski): klasa mini LL (60 cm) – dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1)
• konkurs nr 2 (towarzyski): klasa LL (80 cm) – zwykły (art. 238.2.1)
• konkurs nr 3 (regionalny): klasa L (100 cm) – z trafieniem w normę czasu (dodatek S1 do Regulaminu
dyscypliny Skoków Przez Przeszkody na rok 2017)
• konkurs nr 4 (regionalny): klasa P (110 cm) – o wzr. stopniu trudności z Jokerem, zwykły (art. 269.3)
• konkurs nr 5 (regionalny): klasa N (120 cm) – zwykły (art. 238.2.1)
• konkurs nr 6 (regionalny): klasa C (130 cm) – zwykły (art. 238.2.1)
• mile widziane przebranie świąteczne – dla każdej przebranej osoby przewidziany upominek
Opłaty:
•
•
•
•

opłata organizacyjna wynosi 50 zł za konia
konkursy klas do L włącznie (nr 1, 2, 3) – 20 zł
konkurs klasy P (nr 4) – 25 zł
konkurs klasy N, C (nr 5, 6) – 30 zł

Nagrody:
• flots do 5. miejsca, puchary do 3. miejsca w każdym konkursie
• pula nagród finansowych wynosi 1600 zł
• nagrody finansowe (w PLN):
◦ w przypadku udziału w konkursie mniej niż 7 par, nagrodę otrzyma wyłącznie zwycięzca
◦ w przypadku startu 7 – 13 par, nagrody otrzyma pierwsza trójka
◦ w przypadku startu więcej niż 13 par, nagrody zostaną wydane w komplecie
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Sprawy organizacyjne:
• dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ
• podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem
• istnieje możliwość skorzystania z hotelu, restauracji
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże
• organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów
• rezerwacje noclegów pod 68 321-43-10 / 321-43-11
Kodeks postępowania z koniem:
1.
2.

We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy.
Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów
i osób oficjalnych.
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom.
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa
koni.
5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki,
aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz
promować badania w zakresie ich zdrowotności.
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą
technik uważanych przez FEI za niedozwolone.
9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki
podległe respektowały dobro koni.
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być
stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale
uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z
Końmi.

