Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304
602-491-343
e-mail:biuro@zawody.a-co.pl

ZAWODY MAŁEJ LIGII RAJDOWEJ
ZAWODY TOWARZYSKIE
STARE ŻUKOWICE, 22 WRZEŚNIA 2013
Nazwa zawodów: Zawody Małej Ligii Rajdowej Zawody Towarzyskie
ZT LL 18 km
Termin i miejsce zawodów:

22.09.2013, „RANCZO PALOMINO”
Żukowice 3A
33-151 Nowa Jastrząbka

Organizator:

Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304
„RANCZO PALOMINO” Stare Żukowice 3A
33-151 Nowa Jastrząbka

Biuro zawodów:

Ludowy Klub Jeździecki „ Klikowa”
Tarnów, ul. Klikowska 304
telefon: 602 491 343
e-mail: biuro@zawody.a-co.pl

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący komitetu
Dyrektor biura zawodów:
Dyrektor zawodów:
Biuro prasowe:

Sędzia Główny

organizacyjnego: Mariola Dalczyńska-Wardzała
Paweł Kowalski
Jolanta Lubera
Ewa Sołek-Kowalska

Komisja sędziowska
Grażyna Kańka POL

Gospodarz toru

Przewodniczący

Paweł Kowalski POL

Komisja weterynaryjna
lek. wet. Jacek Kańka POL
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ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW TOWARZYSKICH MAŁEJ LIGII
Konkurs nr 1
godz.: 11:30
Zawody Towarzyskie Małej Ligii LL
dystans 18 km -na normę czasu
Bramka weterynaryjna na mecie po 18 km.
Na ostatnich 500 m trasy (pętli) obowiązek poruszania się chodem wyższym, niż stęp pod rygorem
eliminacji.
Zasady rozgrywania konkursu w oparciu o regulamin PZJ
Zbiórka zawodników godz. 9.30 na terenie Ranczo Palomino w Starych Żukowicach
Odprawa weterynaryjna i techniczna godz. 10.00

*

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin odprawy weterynaryjnej i technicznej oraz
startu.

Informacje dodatkowe
•
•
•
•
•
•
•
•

zawody mają charakter otwarty, dopuszcza się zarówno zawodników z licencją sportową oraz
amatorów;
dopuszcza się udział zawodników w wieku 12 do 16 lat;
dopuszcza się udział koni, które ukończyły 48 miesięcy życia i starszych;
czas przedstawienia konia do badania wynosi 20 min
konkurs rozgrywany na normę czasu z prędkością 8-14 km/h
start indywidualny lub w grupie pod opieką instruktora;
czas przejazdu jest zamykany na linii mety
zasady punktacji zgodnie z obowiązującym w 2013 roku regulaminem dyscypliny:

Zawodnik – jeździec
•
•
•
•

musi być ubezpieczony od NNW z tytułu uprawiania sportu jeździeckiego w roku 2013;
musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach;
zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start
w zawodach;
w czasie rajdu i treningów zawodnika obowiązuje twarde nakrycie głowy zapinane pod brodą i buty
z obcasem. Na trasie rajdu nie wolno używać ostróg i bata.

Koń
•
•
•
•
•

W rajdzie mogą brać udział konie, które ukończyły czwarty rok życia (48 miesięcy);
W zawodach nie mogą brać udziału klacze wysoko źrebne (od 4 m-ca ciąży) oraz karmiące (do 9 mca po wyźrebieniu);
koń musi posiadać dokument identyfikacyjny – paszport PZHK lub PZJ;
koń musi posiadać aktualne szczepienia przeciw grypie;
w przypadku kulawizny koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do startu;
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•

nie będą dopuszczone do rajdu konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz
konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.

W przypadku braku dokumentacji jeźdźca lub konia para może zostać niedopuszczona do
zawodów.

INFORMACJA O TRASIE
Opis trasy: zawody rozgrywane będą na terenach Płaskowyżu Tarnowskiego.
Start i meta: „RANCZO PALOMINO”
Trasa przebiega terenem nizinnym, częściowo zalesionym
Podłoże - drogi leśne i polne, piaszczyste, krótkie odcinki dróg asfaltowych.
Różnica wzniesień: 5-30 metrów.
Pętla o długości 18 km.
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.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach
treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną
dopuszczeni do zwodów.
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów
oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego
poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.
Pełen tekst tego Kodeksu można otrzymać z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej: Federation Equestre Internationale, HM King Hussein I
Building, Chemin des Delibes 9, 1006 Lausanne, Switzerland. Telefon: +41 21 310 47 47. Kodeks jest dostępny w języku angielskim i francuskim..
Kodeks jest także dostępny na stronie internetowej FEI: www.fei.org

Propozycje zatwierdzone przez Małopolski Związek Jeździecki dn. 06.09.2013
Monika Lubkiewicz-Boruta
Vice Prezes Zarządu MZJ d/s Sportu
3/3

