Propozycje Towarzyskich Zawodów w Powożeniu
11-12.07.2015 SO Bogusławice
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Typ zawodów:

Ranga zawodów: towarzyskie
Kategoria wiekowa: seniorzy, młodzi powożący, juniorzy, dzieci
Data: 10-12.07.2015
Miejsce: Stado Ogierów w Bogusławicach
2. Organizator:

Nazwa: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Adres: Napoleonów 6/7, 97-360 Kamieńsk
E-mail: stado@stadoboguslawice.com.pl
E-mail: jacek.ostrowski@jasta.net.pl
Strona: www. stadoboguslawice.com.pl
3. Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Zawodów: Jacek Ostrowski
E-mail: jacek.ostrowski@jasta.net.pl
Biuro Zawodów: Aneta Królikowska
Kontakt: 44 616 46 54
II. OSOBY OFICJALNE
1. Komisja sędziowska:

Lp.

2.
3.
4.
5.

Imię
Nazwisko
Funkcja
1.
Witold
Bogacz
Sędzia główny
2.
Stefan
Kęszycki
Sędzia
3.
Anna
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Delegat Techniczny: Witold Bogacz
Gospodarz Toru: Wojciech Ganowicz
Szef Komisarzy: Ryszard Bartmański
Komisarze: Barbara Dembińska
Lekarz weterynarii zawodów: Bernard Turek

III. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 11.07.2015r. - próba zręczności
Niedziela 12.07.2015 r. - próba terenowa
1. Próba zręczności: (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-9)
2. Próba terenowa: 1B (zgodnie z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 1-10)
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZJ z dnia 20.12.2013 dotyczącą organizacji oraz

rozgrywania konkursów towarzyskich.
2. Zgłoszenia

Zgłoszenia do dnia 01.07.2015 prosimy wysyłać na adres mailowy:
stado@stadoboguslawice.com.pl
3. Warunki finansowe:
Boksy o wymiarach 3x3 – opłata za boks 200 PLN
Wpisowe: 100 zł
Przedpłata na boksy/wpisowe w wysokości 200 PLN zostanie zapłacona do dnia
01.07.2015
Nazwa Banku: ALIOR BANK S.A.
Numer konta: ALIOR BANK 03 2490 0005 0000 4500 4416 4424
Nazwa Odbiorcy: Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda
Adres odbiorcy: Napoleonów 6/7
97-360 Kamieńsk
Pasza i siano: własne
Podłączenie samochodu do prądu organizator: zapewnia
Zakwaterowanie i wyżywienie:
Lista hoteli: Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o
Rezerwacje e-mail: stado@stadoboguslawice.com.pl
Stajnie zostaną udostępnione od dnia 07.07.2015 od godziny 15:00
4.

V. NAGRODY

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe. Minimalna wartość nagród 500 PLN.
Wartość nagród zależna od ilości uczestników.
Organizator zapewnia wstęgi honorowe (flots) – wstęgami honorowymi powinno
być udekorowanych co najmniej 25% koni startujących w danej klasie i kategorii.

VI. INNE
1. Ograniczenie odpowiedzialności:

Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie
zawodów. Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie
wypadków i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w
przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i
właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w
zawodach.
2. Sprawy weterynaryjne:

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat
szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92
dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
• co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy
okres karencji);
• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7
dni przed przybyciem na zawody.
Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź 29.06.2015 r.

I. 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.

