PROPOZYCJE ZAWODÓW
TOWARZYSKICH W UJEŻDŻENIU
PRZY

ZR i II EL. PUCHAR WIELKOPOLSKI W
UJEŻDŻENIU 2017
POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŻDZIECKIEGO

KJ Podkowa Gruszczyn

6.05.2017
1. Organizator:

KJ Podkowa Gruszczyn

Ul.Zielińska 42, 62-006 Kobylnica

wielkopolskie

strona Web: wwww.podkowagruszczyn.pl
kontakt: Marta Stołowska-Lubońska tel. 695808555 /
martastolowska@podkowagruszczyn.pl
2. Termin i miejsce:

Sobota 6.05.2017
Podkowa Gruszczyn
3. Zgłoszenia:

2.05.2017

do dnia
do godziny 22:00 na adres mailowy:
konie@podkowagruszczyn.pl
Informacje odnośnie zgłoszeń i list startowych: Marta Stołowska-Lubońska
Tel.695808555

Należy zaznaczyć w zgłoszeniu start na kucu.

WSTĘPNE LISTY BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE FACEBOOK oraz stronie www
3.05.2017.

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie oraz każda
zmiana na listach startowych w dniu zawodów opłata 20zł ( nie dotyczy skreśleń z listy).
4. Komisja sędziowska:
Przewodniczący: Izabela Bek-Kaczkowska
Członkowie: Elżbieta Dąbrowska
Komisarz: członkowie KS rotacyjnie
5. Warunki ogólne:
a. Wytyczne do organizacji konkursów towarzyskich PZJ 2013
b. Regulamin A wydanie 2017
c. Zasady konkursów zabawowych dla dzieci w ujeżdżeniu (z programem) WZJ 2017
(załącznik nr 1)

d. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenie wydanie 2016
e. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015.
f. Przepisy O Sędziach 2013
g. Zawody towarzyskie - wymagane dokumenty: Osoby startujące w konkursach towarzyskich muszą posiadać
aktualne zaświadczenie lekarskie, oraz polisę NNW.
Osoby niepełnoletnie: pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na start. Konie obowiązuje paszport z
ważnym szczepieniem przeciwko grypie.
6. Opłaty:
a. Wszystkie opłaty należy uiścić w biurze zawodów przed startem. Osoby, które nie uiściły opłaty, nie będą
dopuszczone do startu. Sprawdzanie dokumentacji i opłaty za udział w biurze zawodów godzinę przed
konkursami zawodów.
b. Opłata startowa: 50 zł/1 przejazd.
c. Boksy dla koni : Marta Stołowska-Lubońska tel. 695808555, konie@podkowagruszczyn.pl
50zł/dzień zawodów, 70 zł/ przyjazd w dniu poprzedzającym zawody (liczba ograniczona)
SAMOWOLNE WPROWADZANIE KONI DO BOKSÓW-100ZŁ
d.Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy)
e.Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł .
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od
innych zdarzeń losowych.

8. Program zawodów:
Konkurs nr 1:
Konkurs nr 2:
Konkurs nr 3:
Konkurs nr 4:

regionalny L-6R-K (20 x 40) eliminacja Pucharu Wielkopolski w
kategorii Młodzik
towarzyski L-6R (20 x 40) osobne propozycje
regionalny P-3 (20 x 40) eliminacja Pucharu Wielkopolski w
kategorii Juniorów na kucach
towarzyski L-6Z-R (20 x 40) konkurs zabawowy dla dzieci na kucach

Konkurs nr 5: towarzyski L-3 (20 x 60) osobne propozycje
Konkurs nr 6: towarzyski P-1 (20 x 60) osobne propozycje
Konkurs nr 7: regionalny D-1 (20 x 60) eliminacja Pucharu Wielkopolski w
kategorii Juniorów i Juniorów Mł. na dużych koniach
Konkurs nr 8: regionalny N- 4 (20 x 60)
Konkurs nr 9: regionalny C-1 (20 x 60) eliminacja Pucharu Wielkopolski w kategorii Seniorów
- Uwaga! Dozwolony jest dwukrotny start konia w konkursie towarzyskim –do klasyfikacji końcowej liczony jest
lepszy przejazd zawodnika
- Uwaga! Obowiązują wersje programów z roku 2016.
- Uwaga! Rozpoczęcie zawodów: Godzina będzie podana na stronie Facebook oraz stronie www

9. Nagrody:
Flot's dla min.25% startujących w konkursie. Nagrody rzeczowe i puchary uznaniowo w wybranych konkursach
w zależności od ilości zgłoszeń.

10. Sprawy weterynaryjne:
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni:
a. szczepienie podstawowe: - pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień - drugie szczepienie – nie
wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia
b. szczepienie przypominające: - pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od
drugiego szczepienia podstawowego - szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające
stanowią szczepienia bazowe - kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach musza
być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres
21 dni przekroczenia terminu - konie z prawidłowym szczepieniem bazowym i prawidłowymi szczepieniami
przypominającymi jeden raz w roku (przed upływem roku kalendarzowego), w momencie rozpoczęcia startów
w zawodach, rozpoczynają szczepienie przypominające co 6 miesięcy, dopuszczalne jest przekroczenie terminu
do 21 dni - konie, które ze względów zdrowotnych, mają dłuższą przerwę w uczestniczeniu w zawodach, mogą
być szczepione raz w roku. W momencie rozpoczęcia startów, kontynuują szczepienie co 6 miesięcy,
dopuszczalne jest przekroczenie terminu do 21 dni - każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni
przed zawodami, wliczając w to dzień wykonania szczepienia koń, który uczestniczy w zawodach po raz
pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie min. szczepienie podstawowe - każde szczepienie musi być
wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego
szczepienia.
11. Warunki techniczne:
Zawody rozgrywane na podłożu piaszczystym, rozprężania- podłoże trawiaste.
Na terenie zawodów obecny będzie ratownik medyczny
12. Kodeks postępowania z koniem:
a. Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania
wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest
najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może
być podporządkowane celom komercyjnym.
b. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być
stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych
metod treningowych, kucia, obrządzania i transportu.
c. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim
zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia
bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
d. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe
przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
e. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak
również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki
weterynaryjnej, wymaganych szczepień, spokojnej starości oraz w razie konieczności – eutanazji.
PZJ zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom
swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.
13. Propozycje zatwierdzone przez Wielkopolski Związek Jeździecki
w dniu…………………………..– Ryszard Szymoniak

Załącznik nr 1

ZASADY KONKURSÓW ZABAWOWYCH DLA DZIECI
W UJEŻDŻENIU (z programem)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konkursy zabawowe w ujeżdżeniu mają charakter propedeutyczny – służą wstępnemu przygotowaniu się przez
dzieci do zdawania egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką PZJ oraz startów w kategorii młodzików. Mają też za
cel rozpropagowanie wśród najmłodszych ujeżdżenia jako podstawy jeździectwa oraz ukazanie jego piękna jako
odrębnej dyscypliny (ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów, jak harmonia, rozluźnienie, rytm i
empatia w stosunku do dosiadanych koni).
Cechą podstawową konkursów zabawowych jest ich przyjazna dla dzieci formuła:
a. Dozwolona jest obecność na czworoboku trenera/opiekuna
b. Dozwolona jest pomoc głosem i asekuracja
c. Pomyłki nie eliminują jeźdźca z konkursu (jednakże trener powinien czuwać nad tym, by nie było ich zbyt
wiele)
d. Najwyższym chodem dozwolonym jest kłus – zagalopowanie nie jest powodem eliminacji, jednak
wpływa ujemnie na ocenę przejazdu (kontrola i bezpieczeństwo jazdy)
e. Ważnym elementem oceny jest przygotowanie wizualne startującej pary: czystość konia i sprzętu,
przygotowanie grzywy i ogona, dobór kolorystyczny poszczególnych elementów etc
f. W konkursach zabawowych uczestniczyć można wyłącznie na kucach do 148 cm w kłębie (bez podków),
przy czym należy zwracać uwagę na kryterium prawidłowego doboru jeźdźca do konia pod względem
wzrostu i bezpieczeństwa jazdy
Parametry konkursów zabawowych:
a. Licencja zawodnika – nie jest wymagana
b. Licencja konia – nie jest wymagana (zawsze natomiast wymagany jest przyjazd z paszportem lub innym
dokumentem identyfikacyjnym konia)
c. Udział w konkursie zabawowym dostępny jest tylko dla dzieci, które nie biorą udziału w żadnym innym
konkursie na danych zawodach
d. Wiek zawodnika:
8-11 lat (wiek kalendarzowy)
e. Minimalny wiek konia –5 lat (wiek kalendarzowy)
f. Dozwolone konie – wyłącznie kuce do 148 cm w kłębie (bez podków)
g. Czworobok – wyłącznie mały 20m x 40 m
h. Czas przejazdu – bez limitu
Rząd konia
a. Siodło dowolnego typu
b. Kiełzno wędzidłowe
c. Bat – dozwolony (długość do 100 cm)
d. Środki pomocnicze – dozwolone są wypinacze, wytoki, napierśniki, podogonia, ochraniacze lub bandaże
e. Dekoracje – dopuszcza się przyozdabianie koni w sposób nie przeszkadzający w jeździe oraz zaplatanie
grzywy i ogona
f. Nauszniki - dozwolone
Ubiór
a. Kask ochronny z trójpunktowym zapięciem jest obowiązkowy
b. Zalecana jest kamizelka ochronna
c. Strój powinien być schludny i w miarę możliwości zbliżony do przepisowego stroju jeździeckiego
d. Ostrogi nie są dozwolone
e. o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach zabawowych (?)
Uwagi dodatkowe:
a. Konkurs zabawowy może być rozgrywany przy ZR-A jako konkurs towarzyski (dokumentacja koni i
zawodników zgodnie z zasadami zawodów towarzyskich) oraz przy egzaminach na odznaki – może
być oceniany przez sędziów z uprawnieniami A oraz sędziów – egzaminatorów systemu odznak
jeździeckich.
b. Zaleca się dekorowanie/ nagradzanie wszystkich uczestniczących dzieci
Program zabawowy 2017 w załączeniu poniżej.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I.

Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby
zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad 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.
Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad

II.

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.
Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to

III.

także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży
klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.
Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów,

IV.

powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży
powrotnej z zawodów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także

V.

humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

L-6 Z
PROGRAM REGIONALNY
ZABAWOWY DLA DZIECI Z OCENĄ STYLU JEŹDŹCA
Zawody:

Data:

-------------------------------------------

Sędziowie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr Zaw.:
Zawodnik:
----------------Czas (informacyjnie): 5’30”
Max. punktów: 10

Lp.
1.

A
X

2.

C
MB
BEB
BFAKEHCM
MXK

3.
4.
5.

Klub: ---------------

czworobok: 20 x 40m

Program
Wjazd stępem pośrednim
Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem
pośrednim
W prawo
Kłus roboczy
Koło w prawo o średnicy 20 m
Kłus roboczy
Zmiana kierunku kłusem roboczym

Uwagi

Koń--

Minimalny wiek konia: 4/6 lat*

6.

KA
AXA
AFB
BE
EKAFBMCHE
E

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EK
K
AX

14.

X

15.

XC

16.

C

17.

Kłus roboczy
Koło o średnicy 20 m w półsiadzie
Kłus roboczy
Pół koła o średnicy 20m
Kłus roboczy
Zatrzymanie, nieruchomość 5”,
ruszyć stępem pośrednim
Stępem pośrednim
Przejście do kłusa roboczego
Na linię środkową Zatrzymanie,
ukłon
Zejście z konia, ujęcie wodzy w dwie
ręce
Prowadzenie konia w ręku; z linii
środkowej pół wolty w lewo do C
Zatrzymanie; ustawienie się na
wprost głowy konia z rozdzielonymi
wodzami i krótka prezentacja (imię,
nazwisko, wiek zawodnika, imię,
wiek, rasa, płeć, maść konia)
Wyprowadzenie konia z czworoboku

KRYTERIA OCENY
1.

DOSIAD - równowaga, rozluźnienie,
elastyczność – ze szczególnym zwróceniem uwagi
na elastyczność stawów biodrowych, pozycję
głowy, ramion, rąk (dłoni), nóg

2. POMOCE - wyczucie i skuteczność
oddziaływania (połączenie i skuteczność pomocy
– ciężaru, nóg (łydek) i wodzy
3.

WPŁYW JEŹDŹCA - na sposób poruszania się
konia i na sposób wykonania programu jako
całości i poszczególnych lekcji

4.

PRECYZJA PRZEJAZDU – umiejętność
poruszania się między literami, jazda na liniach
prostych, rysunek kół

5.

PREZENTACJA KONIA - umiejętność
prowadzenia w ręku, czystość i pielęgnacja,
estetyka prezentacji, wiedza podstawowa na
temat prezentowanego konia

6. POSUMOWANIE

OCENA KOŃCOWA (z dokładnością do jednej
dziesiątej punktu)

UWAGI

------------------------------------------------------------

---------------------------------------

------------------------

PODPISY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

WYDANIE WZJ 2017

