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MEGATHERM SP.Z O.O.
Chmielowice, ul. Łąkowa 2

PROPOZYCJE HALOWYCH ZAWODÓW REGIONALNYCH
I TOWARZYSKICH O PUCHAR OSTROGI W UJEŻDŻENIU
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi w dniu zawodów przepisami PZJ
1. ORGANIZATOR: Opolski Związek Jeździecki - www.ozj.opole.pl
Ludowy Klub Jeździecki „ Ostroga” Opole - www.ostroga.opole.pl
2. MIEJSCE ZAWODÓW : Kryta Ujeżdżalnia w Opolu – Bierkowicach, ul. Wrocławska 172
3. TERMIN ZAWODÓW: 13.11.2016 (niedziela)
4. TERMIN ZGŁOSZEŃ: do dnia 10.11. 2016r.
Portal : zawodykonne.com
lub biuro@ostroga.opole.pl
Zamknięcie list startowych 11.11. 2016r.
Listy startowe do wglądu na stronie www.ostroga.opole.pl 12.11.2016r

5. UCZESTNICY ZAWODÓW : wszystkie kategorie wiekowe
6. WARUNKI TECHCZNICZNE : Plac konkursowy: hala 60 x 20 mb – podłoże piaskowe.
Rozprężalnia: hala 40 x 15 mb – podłoże piaskowe.
Padok zewnętrzny – podłoże piaskowe.
7. STAJNIA: Opłata za boks w stajni -50 zł/dzień, 10 zł/kostka siana. Ilość miejsc ograniczona!
8. OPŁATY: organizacyjna - 60zł + 5 zł (na rzecz OZJ) od konia za każdy dzień zawodów.
dopisanie do listy startowej lub zmiana na liście – 20 zł od konia.
9. SPRAWY WETERYNARYJNE: Dokumenty koni potwierdzające badania, szczepienia
ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem.
Weterynarz zawodów: lek. wet. Spec. chorób koni Sławomir Gołyś
10.NAGRODY: Floes dla wszystkich uczestników, upominki firmy St. Hippolyt,
Uczestnicy zawodów towarzyskich: puchary, nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
11. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH : Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach
na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków,
zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń-zaleca natomiast ubezpieczenie ekip od NW, koni od OC
12 . PROGRAM ZAWODÓW:
Zawody Towarzyskie o Puchar Ostrogi w Ujeżdżeniu
Rozpoczęcie godz. 10.00
Konkurs nr 1 kl. L-2
Konkurs nr 2 kl. P-2
Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu
Konkurs nr 1 kl. L-3 (czworobok 20x60m)
Konkurs nr 2 kl. L-4
Konkurs nr 3 kl. P-2
Konkurs nr 4 kl. P-3
Konkurs nr 5 kl. P-4
Konkurs nr 6 kl. N-2
Konkurs nr 7 kl. N-6
Konkurs nr 8 kl. C-1
Konkurs nr 9 kl. C-2
Na prośbę zawodników istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkursów w wybranych przez
nich klasach.
13. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędzia główny: Dziarmaga Łukasz
Sędzia: Ruda Marek
14. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE : przez OZJ
15. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty
konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest
najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

I. 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.
II. 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.
III. 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.
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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem

