PROPOZYCJE AMATORSKICH
MISTRZOSTW POLSKI W POWOŻENIU
ZAPRZĘGAMI JEDNO- I PAROKONNYMI
I. Informacje ogólne
1.
Typ zawodów:
Ranga zawodów: Mistrzostwa Polski Amatorów
Data: 6–7.10.2012
Miejsce: Kwieki k/Czerska
Sienica 22, 89–642 Rytel
2.
Organizator:
Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych
II. Osoby oficjalne
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Stanisław Swinarski
Dyrektor Zawodów – Tomasz Bernady
Sędzia Główny – Witold Bogacz
Gospodarz Toru – Wojciech Ganowicz
Delegat techniczny – Krzysztof Rembowski
Lekarz weterynarii zawodów – Wojciech Piekałkiewicz
III. Warunki techniczne
Zawody rozgrywane będą wg parametrów dla klasy „N”
Program zawodów:
04.10.2012 (czwartek) otwarcie stajni od godz. 10.00
04.10.2012 (czwartek) I oglądanie trasy maratonu od godz. 14.00
05.10.2012 (piątek) II oglądanie trasy maratonu od godz. 17.00
06.10.2012 (sobota) maraton (próba terenowa powożenia), starty od godz. 9.00
07.10.2012 (niedziela) próba zręczności powożenia, starty od godz. 11.00
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec przesunięciu.
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Na maratonie zawodnik i luzak – kaski obowiązkowo!
Dopuszcza się start bryczkami maratonowymi w próbie zręczności powożenia.
IV. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wstępne: 03.09.2012
Zgłoszenia ostateczne: 28.09.2012
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zawody@sportykonne.pl
Prosimy o zaznaczenie rezerwacji boksu.
2. Prawo startu w Mistrzostwach mają:
– zawodnicy, którzy nigdy nie startowali w klasie C (zawodowcy)
– zawodnicy i luzacy z aktualnymi badaniami sportowymi
– zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu zawodów kończą 16 lat (niepełnoletni zawodnicy muszą startować
z pełnoletnim luzakiem)
– tylko duże konie (powyżej 150 cm) po skończeniu 4 lat.
3. Opłaty organizacyjne
– opłata z boks – 250 zł za czas trwania zawodów
– wpisowe – 200 zł za całe zawody
– podłączenie do prądu – koniowóz 100 zł za czas trwania zawodów
– bus 50 zł za czas trwania zawodów
Przedpłata na boksy/wpisowe w wysokości 250 zł zostanie zapłacona do dnia 29.09.2012
Bank Spółdzielczy w Czersku nr konta: 17814700020000158620000010
V. Nagrody
W obu kategoriach nagradzane będą trzy pierwsze lokaty.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowo–finansowe, których wartość dla poszczególnych miejsc w obu
klasach wynosić będzie:
I miejsce – 1200 zł
II miejsce – 1000 zł
III – 800 zł
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VI Inne
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników,
członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń.
2. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową z zawodów i może jej użyć w
publikacjach prasowych i promocyjnych. Zawodnicy, którzy nie wyrażają zgody na użycie wizerunku
proszeni są o złożenie oświadczenia na piśmie w biurze zawodów.
3. W stajniach mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zawodach (jeździec, powożący, trener, luzak,
właściciel konia) oraz konie mające zarezerwowane boksy.
4. Istnieje możliwość zakupu siana na miejscu.
5. Każda zmiana na liści startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł
6. Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku niewykorzystania boksu, chyba że
rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu zgłoszeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z powodu małej ilości zgłoszeń.
VII. Zakwaterowanie
Robex Czersk, tel. 509 459 394 (12 km)
Agroturystyka Czersk, tel. 501445417 (15 km)
Zajazd Fojutowo, tel. 52 3367830 (20 km)
Hotel Roal Czersk, tel. 52 3984276 (12 km)
Motel Stary Młyn Łąg, tel. 52 3988709 (20 km)
Hotel Piast Chojnice, tel. 52 3977506 (30 km)
Hotel Polonia Chojnice, tel. 52 3972270 (30 km)
Ośrodek wypoczynkowy Sam-Ba Krąg, tel. 502619808 (25 km)
Agroturystyka u Tomka Ostrowite, tel. 52 3984249 (20 km)
Agroturystyka Oaza Legbąd, tel. 52 3955538 (20 km)
Agroturystyka Kłodnia tel 52 3986297 (3 km)
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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.
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