REGULAMIN TOWARZYSKICH ZAWODÓW
JEŹDZIECKICH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
W DNIU 8 LIPCA 2012 ROKU GODZ. 12.00
„JARMARK U RADZIAIŁŁA”
Park Radziwiłłowski Biała Podlaska

OSOBY OFICJALNE:
Organizator, Biuro zawodów: Anna Laskowska Ośrodek Jeździecki „STAJNIA RUDKA” Czosnówka
Sędzia skoków: Dominika Turowska
Gospodarz toru: Marta Kulicka
CEL
Sprawdzian umiejętności jeździeckich dzieci i młodzieży, popularyzacja zmagań i wspólnej zabawy
według zasady "Fair Play", propagowanie rekreacji jeździeckiej na terenie miasta Biała Podlaska.

PROGRAM ZAWODÓW
1. Program zawodów proponuje organizator, uzupełniając zawody indywidualnymi, wybranymi przez
siebie dowolnymi konkursami
•

Konkurs nr 1 – kl. mini LL – wysokość przeszkód do 60 cm - O Puchar „Stajni Rudka”

•

Konkurs nr 2 - kl. LL – wysokość przeszkód ≤ 80 – O Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska

2. Zawody nie mogą rozpoczynać się przed godziną 800 i nie powinny kończyć się po godzinie 2200
•

Rozpoczęcie zawodów w dniu 8 lipca 2012 o godz. 1200

DOKUMENTY ZAWODNIKÓW
Zawodnicy niepełnoletni mają prawo startu w zawodach na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców
lub prawnych opiekunów

WARUNKI STARTÓW
Zgłoszenia do 05 lipca 2012 na adres e-mail: czosnowka@stajniarudka.pl lub tel. 606 160 092 Anna
Laskowska
Wpisowe od zawodnika 5zł.
Zawodnik może uczestniczyć w zgłoszonym konkursie po dokonaniu opłaty startowej w wysokości 10 zł
za każdy przejazd
Nie rozgranicza się udziału kuców - tor będzie normalizowany indywidualnie
Koń, może startować 3 razy w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnej liczby 2 startów konia w
jednym konkursie.
NAGRODY NA ZAWODACH
Konkurs nr 1 – Puchar Stajni Rudka – 3 pierwsze miejsca
Konkurs nr 2 - Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska – 3 pierwsze miejsca
Cała kwota z opłaty startowej w danym konkursie jest przeznaczona na nagrodę I.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Parkingi dla koniowozów i samochodów osobowych zawodników i publiczności na terenie Parku
Radziwiłłów w sąsiedztwie placu konkursowego.
Organizator nie zapewnia boksów dla koni.
Ogólnodostępny punkt sprzedawania artykułów żywnościowych dla zawodników i ekip.
Toalety stałe na terenie Parku Radziwiłłów w sąsiedztwie placu konkursowego.
Tor (trasa przejazdu) otwarty. Podłoże trawiaste.
Rozprężalnia (plac treningowy) o podłożu identycznym, jak na torze konkursowym w bliskim
sąsiedztwie.
Godziny otwarcia rozprężalni i placów treningowych od godz. 1100
Nagłośnienie na terenie zawodów.

Sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne i wynika z rodzaju
konkursów.
Oznakowany teren zawodów ze szczególnym uwzględnieniem terenu z bezwzględnym zakazem wstępu
publiczności.
Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas
trwania zawodów oraz podczas transportu.
Organizator nie zapewnia karetki pogotowia z obsługą.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Wstęp na teren zawodów bezpłatny
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, 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.
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, 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 jeździectwie do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
UCZESTNICY. KATEGORIE WIEKOWE. DZIENNA LICZBA STARTÓW
1. Dzieci, młodzież i dorośli czynnie jeżdżący konno
2. Zawodników obowiązują następujące kategorie wiekowe oraz dozwolona dzienna liczba startów:
•

Młodzicy Mł. od 9 do 11 lat do 4 startów

•

Juniorzy młodsi JM od 12 do 15 lat do 6 startów

•

Juniorzy J od 16 do 18 lat bez ograniczeń

•

Młodzi Jeźdźcy MJ od 19 do 21 bez ograniczeń

•

Seniorzy S od 22 bez ograniczeń

3. Wiek zawodnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia.
4. Minimalny wiek konia 4 lata – udokumentowany paszportem

