ŁÓDZKI KLUB JEŹDZIECKI
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 307/311

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje
Mistrzostw Łodzi Jeźdźców Rekreacyjnych oraz
Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody
z okazji jubileuszu 60-lecia ŁKJ
pod Patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
1.
2.
3.
4.
5.

Organizator: Łódzki Klub Jeździecki
Termin zawodów: 15 września 2018 r.
Miejsce zawodów: hipodrom ŁKJ , podłoże piaszczyste
Uczestnicy: Kluby, sekcje OZJ Łódź i regionu oraz osoby niezrzeszone
Osoby oficjalne:
Sędzia Główny – Małgorzata Woźniak
Sędzia OZJ
- Przemysław Grasewicz
Sędzia
- Piotr Szadkowski
Komisarz
- Małgorzata Kasińska
Gospodarz toru – Bartosz Skrzypczyk
Lekarz Weterynarii – Jarosław Buczyński
Dyrektor zawodów – Dorota Marchwicka
Biuro zawodów – Barbara Kaźmierczak

6. PROGRAM
godz. 10.00 – Regionalne Zawody w Skokach
Konkurs nr 1 – klasa LL dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1
Konkurs nr 2 – klasa L zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 3 – klasa P o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269
Konkurs nr 4 – klasa N dwufazowy art. 274.5.3
godz. 14.00 – Mistrzostwa Rekreacji
Konkurs nr 5 – Konkurs Mistrzowski Juniorów - dwunawrotowy z rozgrywką
I nawrót dokładności wys. przeszkód do 60 cm
II nawrót dokładności wys. przeszkód do 70 cm
Konkurs nr 6 – Konkurs Mistrzowski Seniorów - dwunawrotowy z rozgrywką
I nawrót dokładności wys. przeszkód do 70 cm
II nawrót dokładności wys. przeszkód do 80 cm

7. Sprawy organizacyjne:
 pisemne zgłoszenia do zawodów e-mailem na adres lkj@lodz.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 września br.
 sprawdzanie dokumentów od godz. 9.15
 w Zawodach Regionalnych dokumentacja jeźdźców i koni zgodnie z obowiązującymi
przepisami PZJ/OZJ
 wpisowe do ZR: 100,- zł od konia,
Nagrody finansowe:
I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce
klasa P

300

200

150

100

50

klasa N

350

250

200

120

70











w Mistrzostwach Rekreacji mają prawo startów osoby nie posiadające licencji III
stopnia i wyższej, dla zawodników wymagane zaświadczenie lekarskie oraz zgoda
rodziców w przypadku juniorów, konie obowiązuje paszport hodowlany z aktualnymi
szczepieniami p-grypie
w Mistrzostwach dozwolony start na dwóch koniach w I nawrocie. Do drugiego nawrotu
kwalifikuje się 1 wybrany przez jeźdźca koń.
Wpisowe do Mistrzostwach – 70,- zł od zawodnika
w Mistrzostwach Rekreacji medale i puchary za miejsca I-III oraz nagrody rzeczowe
we wszystkich konkursach flots dla koni wg przepisów PZJ
organizator dysponuje ograniczoną liczbą boksów, opłata za boks 60,- zł. (zamawianie
boksów e-mail: lkj@lodz.pl)
organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie trwania transportu i trwania
zawodów
organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów

ZAPRASZAMY!
Propozycje zatwierdzone przez OZJ Łódź w dniu 28 sierpnia 2018 r.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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
przemocy.
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.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób
w sporty konne, o przestrzeganie powyżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro
konia jest najważniejsze.

