Sudecki Ludowy Klub Sportowy „Książ”
oraz
Ośrodek Hodowli Zarodowej
w Kamieocu Ząbkowickim Sp. z o.o.
i Stado Ogierów Książ

ZAPRASZAJĄ NA XII ŚWIĄTECZNE ZAWODY KONI ŚLĄSKICH
w dniu 3 grudnia 2022 r.

I.

INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE ZAWODÓW
Stado Ogierów Książ
TERMIN
3 grudnia 2022 r.
ORGANIZATOR
Sudecki Ludowy Klub Sportowy „Książ”
ul. Jeździecka 3
58-306 Wałbrzych
Tel. 74 840 58 60
e-mail: biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl
II.

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Małgorzata Studzioska
III.

OSOBY OFICJALNE

SĘDZIA GŁÓWNY
Marek Pawłowicz
PROJEKTANT TORU
Anna Żuchowska
LEKARZ WETERYNARII
Julia Kornaszewska
OBSŁUGA MEDYCZNA
Pogotowie ratunkowe
IV.

WARUNKI OGÓLNE

Zawody rozegrane zostaną w oparciu o aktualne Przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego.
V.

UDZIAŁ

Uczestnicy na koszt własny, bez ograniczeo
VI.

WARUNKI TECHNICZNE

Plac główny- kryta ujeżdżalnia o wymiarach 20 x 40, piasek kwarcowy
Rozprężalnia- kryta ujeżdżalnia– piasek kwarcowy, plac zewnętrzny – podłoże piaszczyste

VII.

WARUNKI UDZIAŁU

Uczestnicy pełnoletni- oświadczenie o braku przeciwwskazao do uprawiania jazdy konnej oraz
aktualne ubezpieczenie
Uczestnicy niepełnoletni- oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazao do uprawiania jazdy
konnej, zgoda opiekunów prawnych na start oraz aktualne ubezpieczenie
Konie – koszty transportu i ewentualnego postoju w SO Książ pokrywają delegujący
VIII.

ZGŁOSZENIE I OPŁATY

Zgłoszenie uczestników i koni należy przesład w terminie do dnia 1 grudnia 2022 roku do godz.
12.00, na adres e-mail biuro-ksiaz@stadoksiaz.pl
Opłata- w dniu zawodów
Opłata organizacyjna
30,00 zł od każdego startu w konkursie ujeżdżenia
20,00 zł za start w Pony Games
Za każdorazową zmianę list startowych oraz w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w dniu
imprezy – opłata dodatkowa w kwocie 15 zł.
IX.

RÓŻNE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. Listy
uczestników z rozpiską czasową do wglądu w dniu imprezy na stronie www.stadoksiaz.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE, INFORMACJĘ NALEŻY PRZESŁAD DO
ORGANIZATORA NAJPÓŹNIEJ NA DZIEO PRZED IMPREZĄ.

X.

UBIÓR ZAWODNIKA

Ujeżdżenie- strój galowy- białe bądź czarne bryczesy, ciemna marynarka
Pony Games- ubiór dowolny, mile widziane przebranie nawiązujące do Świąt Bożego
Narodzenia
XI.

PROGRAM IMPREZY

Rozpoczęcie o godzinie 10.00
Konkurs nr 1- Ujeżdżenie- program L1- konie własności SO Książ (hala 20 x 40)
Konkurs nr 2- Pony games
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są flots, a dla zwycięskich par upominki.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z powodu małej ilości zgłoszeo

XII.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowao konia do startów, dobrostan konia musi
stad ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kłucia oraz transportu.
2. Konie i jeźdźcy musza byd 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 raz przypadków
nadużycia pomocy medycznej.
3. Udział w zawodach nie może zagrażad dobrostanowi konia. Należy zwracad szczególną
uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne,
kondycję koni i ich bezpieczeostwo, a także podczas podróży powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyd wszelkich starao aby zapewnid koniom staranną opiekę po zakooczeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakooczeniu kariery sportowej. Dotyczy
to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeo odniesionych po zawodach
spokojnej starości ewentualnie eutanazji.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów

