PUCHAR ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
SPEED & MUSIC
1. ORGANIZATORZY:
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Cichoń Dressage
2. MIEJSCE ZAWODÓW:
KJ Lider w Radzionkowie, ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków
3. TERMIN:
19.09.2020r. Start po konkursach półfinałowych AMP.
4. WARUNKI TECHNICZNE:
- plac konkursowy 40x80m, podłoże Cartrans
- plac rozprężeniowy 33x60m, podłoże Cartrans
5. ZGŁOSZENIA:
www.equita.pl
Osoba kontaktowa w sprawie zgłoszeń: Karolina Szołtysek, pomoc@equita.pl
6. TERMIN ZGŁOSZEŃ:
do 18.09.2020r godz. 23:00
7. OPŁATY: 40 zł / przejazd - w tym zawiera się koszt składki członkowskiej AZS.
Zawodnicy startujący w AMP bezpłatnie.
Płatność tylko przelewem na konto AZS Uniwersytetu Śląskiego 48 1940 1076 3036 7159 0000 0000 do 18 września.
8. OSOBY OFICJALNE:
 Sędzia główny: Magdalena Świerkosz
 Sędzia: Elżbieta Janik
 Sędzia: Tomasz Kotkowski
 Komisarz: Tadeusz Wajs
 Gospodarz toru: Dariusz Świderski
9. PROGRAM ZAWODÓW:
Konkurs jest otwarty. Start dla zawodników startujących w AMP oraz osób niezgłoszonych do AMP, z zachowaniem dziennego
limitu startów w przypadku startu na innych zawodach.
9. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:
Konie muszą posiadać paszporty hodowlane z aktualnymi szczepieniami. Dokumentacja zawodników zgodnie z przepisami PZJ.
Zgoda lekarza na udział w zawodach oraz zgoda opiekuna prawnego na start zawodników nieletnich, ubezpieczenie NW.
Obowiązek startów w kamizelkach ochronnych zawodników do ukończenia 15 roku życia. Paszport i dokumenty zawodnika
muszą być dostarczone do loży sędziowskiej przed startem.
10. SPRAWDZANIE DOKUMENTÓW: 19.09.2020r. od godziny 9:00 w loży sędziowskiej.
11. Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie jakichkolwiek wypadków i zachorowań zawodników, luzaków, koni jak
w również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożaru i innych zdarzeń losowych podczas zawodów.
13. COVID-19
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zawody rozegrane będą zgodnie z regulaminem i wytycznymi COVID-19.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM:
1. Oczekuje się, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
będą przestrzegać 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.
2. 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, transportu.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi na 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.
4. 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.
5. 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 w zawodach,
spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

