ZAWODY TOWARZYSKIE
JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA
KASZUB W RUNOWIE

Piknik jeździecki w Runowie

Runowo 5 maja 2018 roku
www.mistrzostwa.runowo.pl

ORGANIZATORZY

~~ PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW ~~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizator: Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie ,
Kontakt: Marta Rutkiewicz 501 385 301; Joanna Sypuła 507 725 775
Miejsce: Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie i Stajnia Pałac Runowo; www.runowo.pl
Adres: Runowo 23; 76-230 Potęgowo
Termin: 05.05.2018 r. (sobota)
Warunki techniczne: rozprężalnia, parkur – podłoże piaszczyste
Termin zgłoszeń udziału do 03.05.2018 r.
W zgłoszeniach prosimy o podanie:
Imię, nazwisko zawodnika, nr telefonu komórkowego, imię i wiek konia; nazwę Stajni oraz
wskazanie konkursów, w których chce uczestniczyć zawodnik oraz ilość przejazdów.
Zgłoszenia należy przysłać na e-mail: fundacja@runowo.pl
Więcej informacji pod numerem: 500 080 875 Maciej Wojtysiak – Kierownik Stajni
8. Rozpoczęcie w sobotę 5 maja godzina 10.00
KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny Zawodów – Stanisław Iskierko
Sędzia - Iwona Iskierko
Jury – wybrane konkursy
Gospodarz Toru – Łukasz Lesner
Biuro – Wiesława Rutkiewicz
PROGRAM ZAWODÓW
Dyscyplina konkursu - Ujeżdżenie
KONKURS NR 1 – program krajowy L1
KONKURS NR 2 – program krajowy L3
Konkurencja - Pony Games
KONKURS NR 3 – m.in. wjazd na podest, otwarcie bramki, slalom w stępie, slalom w kłusie, przewóz jajka na łyżce,
przejazd pod tyczką itp. – istnieje możliwość tworzenia zespołów kilkuosobowych (od 3 do 5 osób), możliwość
przystąpienia do konkursu z osobą prowadzącą – wizualizacja toru konkursu do 1.05.2018 na
mistrzostwa.runowo.pl
Dyscyplina konkursu - Skoki (losowanie dla zerowych przejazdów (bez wyłamania, zrzutki i innych błędów),
KONKURS NR 4 – mini LL
KONKURS NR 5 – LL
KONKURS NR 6 – L

Zachęcamy uczestników do startów w kreatywnych przebraniach we wszystkich konkursach😊
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Organizator przewiduje upominki i nagrody w Pikniku
Jeździeckim 😊

KOSZTY UCZESTNICTWA
25 zł za przejazd od uczestnika.
Opłaty należy dokonać w dniu Imprezy przed rozpoczęciem treningów w biurze parkurów.
PIKNIK JEŹDZIECKI
Od godziny 10.00 na terenie Imprezy organizator przewiduje szereg atrakcji Towarzyszących, m.in.: Rajd
Pieszy – Runowo na Maxa, Stoiska z gastronomią, Wioska Fantazji dla dzieci, warsztaty integracyjne,
sportowe i przejażdżki konne.
Szczególną atrakcją będzie Pokaz Sztuki Kowalskiej prowadzony przez wykwalifikowanych rzemieślników
– podkuwaczy.

NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Noclegi w ośrodku kolonijno-wypoczynkowym od 65 zł ze śniadaniem /1 os./1doba. Ilość miejsc
ograniczona. Rezerwacja pod nr. tel. 502206372 lub mailem: biuro@ruinowo.pl i za potwierdzeniem
wpłaty na konto ośrodka: „Tax” s.c., Runowo 23, 76-230 Potęgowo; PKO BP SA 46 1020 2791 0000 7102
0078 7747.
REGULAMIN IMPREZY
1. Celem Imprezy ZAWODÓW TOWARZYSKICH, JEŹDZIECKICH MISTRZOSTW KASZUB W RUNOWIE –
Piknik jeździecki w Runowie 5 maja 2018 r. jest upowszechnianie jeździectwa w regionie, wspólna
zabawa i integracja oraz umożliwienie treningu koni i jeźdźców w atmosferze zdrowej rywalizacji.
2. Wiek uczestników od 7 – 99 lat, w przypadku Pony Games dopuszcza się uczestników od 5 roku życia
przy założeniu asekuracji osoby prowadzącej.
3. Dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców na uczestnictwo w zawodach – wzór do pobrania
na www.mistrzostwa.runowo.pl
4. Wymagane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej oraz
udziału w zawodach jeździeckich.
5. Konie muszą posiadać paszport oraz ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będą
wpuszczone na teren zawodów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i kradzieże w czasie trwania
Imprezy.
7. Organizator podczas trwania Imprezy zapewnia dostęp do personelu medycznego (karetka z
zespołem ratowników), a także w przypadku Jeźdźców i koni reprezentujących Stajnię Pałac Runowo
nadzór Instruktorów.
8. Właściciel koni odpowiada za wyrządzone przez nie szkody.
9. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC.
10. Uczestnicy Imprezy obowiązani są do parkowania, rozładunku koni, trzymania koni w miejscach
wskazanych przez organizatora. Organizator zapewni dostęp do wody dla koni.
11. Zgłoszenie do Imprezy jest równoznaczne z akceptacją programu i regulaminu.
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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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów,
podłoże, 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 w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
Marta Rutkiewicz – 501385301
Joanna Sypuła–507725775
Runowo 23; 76-230 Potęgowo
fundacja@runowo.pl;
www.mistrzostwa.runowo.pl

Serdecznie zapraszamy☺
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