Propozycje zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi
Festiwal Jeździecki Baborówko
29.05.2022 r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Ranga zawodów:
Kategoria:
Data :
Miejsce:

Zawody Towarzyskie
Zaprzęgi parokonne
29.05.2022r.
Baborówko, ul. Parkowa 1. 64-500 Szamotuły

Organizator
Nazwa:
Adres:
Tel:
Email:
strona www

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko
ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły
+48 795 556 230
office@baborowko.pl
www.festiwal.baborowko.pl

II.

OSOBY OFICJALNE

Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

1.

Piotr

Helon

Sędzia główny

2.

Magdalena

Helon

Sędzia/ komisarz

3.

Błażej

Czajka

Gospodarz toru

4.

Marta

Zmiertka

Lekarz wet.

III. WARUNKI TECHNICZNE
29.05.2022 Niedziela
12.45

konkurs pokazowy – sztafeta zaprzęg - samochód

15.45

konkurs zręczności powożenia z elementami maratonowymi (w tym przeszkoda wodna) konkurs
szybkości z punktami karnymi przeliczanymi na karne sekundy

16.15

Dekoracja

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zawodnicy:
•
•
•

Liczba zaprzęgów – 6 zaprzęgów
Zasady przyjęcia – zaproszenia organizatora
Zawodnicy i luzacy musza posiadać aktualne badania lekarskie.

2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres office@baborowko.pl do dnia 23.05.2022 r.

V.

OPŁATY:

Organizator nie pobiera opłat organizacyjnych

VI. NAGRODY
Miejsce

1
2
3
4
5
6
SUMA

Konkurs
zręczności
powożenia z
elementami
maratonowymi
1000 PLN
800 PLN
600 PLN
500 PLN
400 PLN
400 PLN
3700 PLN

Organizator zapewnia nagrody honorowe – statuetki dla 3 pierwszych miejsc i flots dla wszystkich koni,

VII. INNE
•

Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami rady ministrów dotyczącymi
obostrzeń związanych z COVID-19 oraz wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego w sprawie
warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 obowiązującymi na dzień
rozgrywania zawodów. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych
wytycznych. Brak znajomości zapisów nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich treści.

•

W konkursach obowiązują bryczki maratonowe (dopuszczalne ogumienie pneumatyczne). Zawodnika
i luzaka obowiązują kaski i kamizelki.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zachorowania zawodników, członków ekip
oraz koni, wypadki, pożary oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.

•

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.

•

Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Baborówko psy mogą być prowadzane wyłącznie na smyczy. Każdy
właściciel psa ma obowiązek posprzątania po swoim czworonogu.

•

Powożący oraz luzak niemający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału
w zawodach.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie jeździeckie Baborówko

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.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 12.05.2022 r.

