PROPOZYCJE
TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE W UJEŻDŻENIU
12.07.2015
GOSTAR - GODUSZYN

1. Cel
2. Termin
i miejsce:

-

popularyzacja i upowszechnianie jeździectwa

12.07.2015 CENTRUM- GOSTAR

3.Organizator : STAJNIA GOSTAR

3. Współpraca:

-

4. Honorowy
patronat
imprezy:

- CENTRUM -GOSTAR
-

5. Uczestnicy:

wszyscy chętni

7. Warunki
uczestnictwa:

DE HEUS

adres e-mail: biuro@gostar.pl z dopiskiem ,,towarzyskie zawody w ujeżdżeniu”
12.07.2015
- termin nadsyłania zgłoszeń do dnia: 10.07.2015
- w wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia w dniu
ZAWODY PRZYJAZNE DLA KONI I LUDZI

zawodów nie później jednak niż na 2 godziny przed konkursem, za dodatkową
opłatą (podwójna opłata startowa)
- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów

8. Opłaty:

- opłata startowa: 30,- za przejazd

9. Program zawodów:
12.07.2015 – GODZ.10
Konkurs nr1 kl.L2
Konkurs nr2 kl.L4
Konkurs nr3 kl.P2
Konkurs nr4 kl.N6
Konkurs nr5 kl.C3
10. Sędzia Główny – Marek Pawłowicz
11. Nagrody: flos

13.Czworobok i rozprężania – czworobok 20x60 kwarc – rozprężania na hali

14. Finansowanie: sponsorzy, wpisowe

15. Postanowienia - wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny – i tylko on - ,
Końcowe
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie
zawodów i transportu, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora,
- Boks 50,-pln ( rezerwacja do 10.07.2015
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszych propozycji
- listy startowe w dostępne w dniu zawodów
- informacje Andrzej Potaczek – kom.697092543
16. Kodeks postępowania z koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach,
dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej
opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą
udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz
zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz
przypadków nadużywania pomocy medycznej.
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III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną
uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne,
kondycję koni i ich bezpieczeństwo, a 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, leczenia obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.
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