
PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW
I SPORTOWY PIKNIK JEŹDZIECKI W JKS UMIASTÓW

1. Organizator: Jeździecki Klub Sportowy Umiastów, ul. Umiastowska 72c, 05-850
Umiastów

2. Termin: 7.05.22 sobota
3. Termin zgłoszeń: do 22.04.22 piątek
4. Zgłoszenia przyjmowane przez biuro zawodów wg kolejności pod adresem:

zgloszenia@jksumiastow.pl
5. W zgłoszeniu należy podać:

a. Imię i nazwisko zawodnika;
b. Wiek zawodnika;
c. Przynależność do stajni lub klubu;
d. Imię konia;
e. Wiek konia;
f. Numer paszportu konia;
g. Konkursy, do których para się zgłasza;
h. Posiadam aktualną licencję sportową: TAK lub NIE.

6. Wszelkie pytania do biura zawodów:
Biuro JKS Umiastów
e-mail: zgloszenia@jksumiastow.pl

7. Dokumenty obowiązujące do przedstawienia podczas rejestracji w biurze zawodów:
a. Aktualne badania lekarskie zawodnika.
b. Paszport konia z aktualnymi szczepieniami.
c. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
d. Ubezpieczenie NNW Jeźdźca

8. Opłaty:
a. opłata startowa (za jeden konkurs):

9. Konkursy rozgrywane w ramach zawodów:
a. L-1 https://dressage.pl/wp-content/uploads/2022/02/L1_2016popr2022.pdf
b. L-3 https://dressage.pl/wp-content/uploads/2022/02/L3_2016popr2022.pdf
c. P-2 https://dressage.pl/wp-content/uploads/2022/02/P2_2020popr2022.pdf
d. P-6 https://dressage.pl/wp-content/uploads/2022/02/P6_2016popr2022.pdf

10. Warunki techniczne:
a. Czworobok - podłoże kwarcowe 20x40m, 20x60m
b. Rozprężalnia - podłoże piaszczyste

11. Komisja Sędziowska:
a. Magdalena Jarmuła
b. Patrycja Modlińska

12. Program zawodów - godziny rozpoczęcia konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń
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13. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i Regulaminem PZJ
14. Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Wszystkie

konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są zgodnie z Wytycznymi dla Organizatorów
Sport Powszechny – zawody/konkursy towarzyskie autoryzowane przez W–MZJ w roku 2021
(obowiązuje od 01.02.2021)

15. Organizator nie zapewnia miejsc dla koni oraz paszy.
16. Nagrody:

a. flots dla każdego zawodnika
b. puchary dla zwycięzców
c. nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc

17. Informacje ogólne:
a. Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia.
b. Lekarz weterynarii na terenie zawodów.

18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń
losowych.

19. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
20. Catering - bar na terenie zawodów.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez podania

przyczyny.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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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