I Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej
TREC PTTK**
Kiedy:
13-14.05.2017 r.
Gdzie:
Piastowo, Polska
Dane organizatora: Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Pod Lasem”
Adres: Piastowo 24, 82-316 Milejewo, woj. Warmińsko -Mazurskie
Strona www z informacjami: http://piastowo.eu

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Katarzyna Nazarewicz tel.: 501 773 876
Artur Krawczyk
Robert Bzdęga tel.: 693 534 335

Komisja Sędziowska
Komisarz Mistrzostw: Robert Stój
Sędzia główny: Robert Bzdęga
Delegat Techniczny Anna Kostka
Lekarz weterynarii: - do ustalenia w terminie późniejszym

Termin zgłoszeń
do 3 maja 2017 r. , zgłoszenia telefoniczne pod numer 501 773 876
Opłata wpisowa: 60,00 zł

Program zawodów:
Sobota 13.05.2017 r
08:00 – 8:30 – oficjalna rejestracja zawodników z wymaganą dokumentacją w biurze zawodów
08:30 – 9:00 – odprawa zawodników
9:15 – kontrola weterynaryjna
10:00 - Oficjalne otwarcie Mistrzostw
10:00 – start fazy MA
11:30 – otwarcie toru PTV dla zawodników
12:30 – zamknięcie toru PTV dla zawodników
12:45 – wyznaczenie czasu maksymalnego toru PTV i podanie interwału startów
13:00 – start fazy PTV (sprawdzenie oznakowania sprzętu)
16:30 – planowane ogłoszenie wyników
19:30 – Spotkanie integracyjne i disco w rytmie lat 80’tych
Niedziela, 14.05.2017 r.
8:30 – odprawa zawodników fazy POR: - podanie programu fazy POR - dobór ekip - losowanie
i rozdanie numerów startowych - podanie godziny i interwału startów
9:15 – kontrola weterynaryjna
10:00 - otwarcie pokoju czytania map
11:00 – start fazy POR (stawanie na starcie 5 – 7 min. przed czasem, znakowanie sprzętu)
ok.16:00 Zakończenie fazy POR
ok: 16:30 ogłoszenie wyników na tablicy ogłoszeń
ok. 17:00 Dekoracja i zakończenie Mistrzostw

obowiązuje
Kodeks Postępowania z Koniem
1.
Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2.
Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli,
trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych
osób oficjalnych.
3.
Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na
celu zdrowie i dobro konia.
4.
Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo
konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
5.
Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację,
karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6.
Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej
wiedzy na temat treningu i opieki nad koniem.
7.
Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być
wykorzystywane w sposób nie umniejszający dobra konia.
8.
Koń jest istota żywa i nie może być poddawany metodom treningu
i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federacje Jeździecką za brutalne.
9.
Przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów
i zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin
jeździeckich powinny być stale monitorowane i weryfikowane pod
względem dobra konia

