PROPOZYCJE ZAWODÓW
REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU
III ELIMINACJA PUCHARWIELKOPOLSKI
W UJEŻDŻENIU 2017
POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŻDZIECKIEGO

ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI
MŁODYCH KONI
STAJNIE ŁOPUCHOWSKIE 08-09.07.2017
1. Organizator:
Stajnie Łopuchowskie

2. Termin i miejsce:
08-09.07.2017 r.
Stajnie Łopuchowskie,
Łopuchowo 3,
62-095 Murowana Goślina
Godzina rozpoczęcia: 10:00 (godzina może ulec zmianie w przypadku dużej ilości
zgłoszeń)
Informacje dotyczące zawodów:
Marta Wiśniewska tel. 515 792 338 ; lopuchowo.zgloszenia@gmail.com

3. Zgłoszenia:
do 04.07.2017 r. do godz. 23.59 (wtorek)
Zgłoszenia na adres e-mail lopuchowo.zgloszenia@gmail.com
Wstępne listy zamieszczone będą 06.07. na stronie www.hiposfera.pl oraz facebook Stajnie Łopuchowskie.

4. Sprawdzanie dokumentów: 9:00-10:00 przed konkursami
5. Czworobok : piaszczysty 20x60 m
6. Rozprężalnia: zewnętrzna- piaszczysta 20x60, hala z podłożem kwarcowym 24x55 m
7. Pomoc medyczna: Karetka i ratownik medyczny na miejscu.
8. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Łukasz Walter
Członkowie:

Żaneta Sokołowska
Jerzy Łukomski
Liliana Jachimowicz

9. 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

10. Dokumenty jeźdźców: zgodne z przepisami PZJ
a. zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w zawodach jeździeckich,
b. aktualna polisa NNW z tytułu uczestnictwa w zawodach jeździeckich,
c. osoby niepełnoletnie -pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna

11. Dokumenty konia:
-paszport z aktualnym szczepieniem przeciwko grypie końskiej (zgodnie z przepisami PZJ dotyczącymi
szczepień)
Wiek koni zgodny z przepisami PZJ w danym konkursie.
Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ

12. Opłaty:
Opłata organizacyjna: 60 zł/jeden przejazd dziennie, 100 zł/dwa przejazdy dziennie.
Opłata za boksy: 200 zł za całe zawody (organizator zapewnia pierwszą ściółkę –słomę).
Pierwszeństwo w rezerwacji boksów mają zawodnicy biorący udział w dwóch dniach zawodów. Ilość
boksów ograniczona!
Istnieje możliwość przyjazdu z koniem i zajęcia boksu od dnia 07.07.2017r. (piątek) od godziny 15.
Opłaty za boksy należy uiścić do dnia 02.07.2017 r. Do godziny 20:00 należy przesłać potwierdzenie
przelewu za boks na maila lopuchowo.zgloszenia@gmail.com.
Brak przesłanego potwierdzenia przelewu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z
rezerwacji. Opłata za niewykorzystany boks jest bezzwrotna.
Każda zmiana na listach startowych –po ich zamieszczeniu 20 zł, nie dotyczy skreśleń.
Nr konta do wpłat :
05 1140 2004 0000 3302 7684 2394 Stajnie Łopuchowskie
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz odwołania zawodów.
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów i w czasie
transportu.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń.
Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników, konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego
pełnego ubezpieczenia OC na czas udziału w zawodach.
Listy startowe oraz aktualny program dostępne na stronie fb Stajni Łopuchowskich i na stronie
internetowej www.hiposfera.pl.
Na terenie zawodów będzie działała gastronomia od soboty od godz. 10.00.

13. Program:

RUNDA
P (Duże Konie)
-

SOBOTA
Konkurs nr 4 P-1
Konkurs nr 5 L-1R-K*
(20x40m) el. do Pucharu
WLKP. kat. Młodzik
P ( Kuce Otwarta)
Konkurs nr 6 P-3* (20x40m)
el. do Pucharu WLKP. Kat.
Juniorzy na kucach.
D (Duże Konie Otwarta) Konkurs nr 7 D-2 (20x60 m)
el. do Pucharu WLKP.
Juniorzy i Juniorzy Młodsi na
dużych koniach
N
Konkurs nr 8 N-4
C
Konkurs nr 9 C-1 el. do
Pucharu WLKP. Seniorów
CC
Konkurs nr 10 CC-1
Eliminacje do
Konkurs nr 11
Mistrzostw Polski Koni Program p/f koni 4-letnich (2
4-letnich
przejazdy eliminacyjne)
Eliminacje do
Konkurs nr 12
Mistrzostw Polski Koni Program p/f koni 5-letnich (2
5-letnich
przejazdy eliminacyjne)
Eliminacje do
Konkurs nr 13
Mistrzostw Polski Koni Program p/f koni 6-letnich (2
6-letnich
przejazdy eliminacyjne)

NIEDZIELA
Konkurs nr 16 P-2
-

Konkurs nr 17 P-4*
(20x40m)
Konkurs nr 18 D-3

Konkurs nr 19 N-5
Konkurs nr 20 C-2
Konkurs nr 21 CC-2
Konkurs nr 22
Program p/f koni 4-letnich
(2 przejazdy eliminacyjne)
Konkurs nr 23
Program p/f koni 5-letnich
(2 przejazdy eliminacyjne)
Konkurs nr 24
Program p/f koni 6-letnich
(2 przejazdy eliminacyjne)

-Konkursy odbywają się na czworoboku 20x60 m – konkursy oznaczone * odbywają się na czworoboku20 x 40 m
-Przy zgłoszeniach prosimy o dopisek „KUC” przy zgłaszaniu kuca.
-Propozycje Zawodów Towarzyskich dostępne w osobnym załączniku.
-Dekoracje – konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski dekorowane będą w sobotę, natomiast wszystkie
pozostałe (klasyfikowane w rundach) będą dekorowane w niedzielę. Osoby biorące udział w konkursach
eliminacyjnych PW mogą również zostać sklasyfikowane w rundzie. W konkursach eliminacyjnych do MPMK

pary zostaną udekorowane w niedzielę, zwycięzcy wyłonieni będą na zasadzie zsumowania dwóch najlepszych
wyników (lepszy wynik z soboty + lepszy wynik z niedzieli).
- Przy zgłoszeniu prosimy o dopisek ‘Puchar WLKP. kat……’ jeżeli para ma być klasyfikowana w cyklu zawodów
Pucharu Wielkopolski.
- Przejazdy treningowe (II nieklasyfikowany przejazd w tym samym konkursie ZR) są możliwe, jeżeli ramy
czasowe na to pozwolą – informacja o ewentualnym odwołaniu przejazdów pojawi się do czwartku 6.07.
- Uwaga! Konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski mają charakter otwarty i dostępne są dla wszystkich
zarejestrowanych zawodników (z wyjątkiem konkursu L-1 R-K). Dla uczestników Pucharu Wielkopolski
prowadzona jest osobna klasyfikacja w ramach Rankingu Pucharu Wielkopolski W Ujeżdżeniu publikowanego
po zawodach (lecz przed następną eliminacją) na stronie internetowej WZJ. Dla kuców i dużych koni
startujących w jednym konkursie prowadzona jest odrębna klasyfikacja.

Listy startowe oraz aktualny program dostępne na stronie fb Stajni
Łopuchowskich i na stronie internetowej www.hiposfera.pl.
4. Nagrody:
-Nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1-3, floots dla wszystkich zawodników w konkursach
eliminacyjnych Pucharu Wielkopolski.
- Nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1-3, floots dla wszystkich zawodników w poszczególnych
rundach zawodów regionalnych oraz rundach El.MPMK
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1.Na wszystkich etapach treningu i przygotowania 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 dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
3. 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.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach , spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 14.06.2017 - Ryszard Szymoniak

Załącznik nr 1

Puchar Wielkopolski w
Ujeżdżeniu 2017
- Regulamin Rozgrywania Eliminacji i Finału
1. Puchar Wielkopolski rozgrywany jest zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ właściwych dyscyplin
oraz zapisami niniejszego regulaminu

2. Do Pucharu Wielkopolski brane będą pod uwagę wyłącznie wyniki zawodników z Wielkopolski:
zarejestrowanych w WZJ lub PZJ jako członkowie klubów wielkopolskich oraz „BPK Wie” –
zawodników bez przynależności klubowej, zarejestrowanych w WZJ lub PZJ zgodnie z miejscem
zamieszkania w województwie wielkopolskim.

3. Zawodnik może startować w jednej kategorii na kucu i w jednej na dużym koniu, o ile spełnia

parametry wiekowe. W kategorii młodzików kuc może startować w tym samym konkursie pod dwoma
zawodnikami., maksymalnie po 2 starty w konkursie (łącznie maksymalnie 4 razy w konkursie na styl).

4. Kategorie wiekowe:
a.
b.
c.
d.

Młodzicy – zawodnicy w wieku 9-11 lat na kucach do 149 cm w podkowach
Juniorzy na kucach – zawodnicy w wieku 12-16 lat na kucach do 149 cm w podkowach
Juniorzy Młodsi i Juniorzy na dużych koniach – zawodnicy w wieku 12-18 lat na dużych
koniach
Seniorzy – zawodnicy w wieku od 19 lat

5. Konkursy poszczególnych kategorii określa tabela poniżej:
KATEGORIA

1

2

3

4

PUCHAR
WIELKOPOLSKI
MŁODZIKÓW
PUCHAR
WIELKOPOLSKI
JUNIORÓW NA
KUCACH
PUCHAR
WIELKOPOLSKI
JUNIORÓW Mł. I
JUNIORÓW NA
DUŻYCH KONIACH
PUCHAR
WIELKOPOLSKI
SENIORÓW

WIEK
ZAWODNIKA

PROGRAMY
ELIMINACYJNE

PROGR
AM
FINAŁO
WY

CZWOROBOK

MIN.
WIEK
KONIA

UPRAWNIENIA
ZAWODNIKA

L-2R-K

20 X 40

6

LIC.WSTĘPNA

9-11 LAT

KUCE

L-6R-K

12-16 LAT

KUCE

P-6

P3

P-4

20 X 40

5

LIC.WSTĘPNA

12-18 LAT

DUŻE
KONIE

D-1

D -2

D -3

20 X 60

5

LIC.WSTĘPNA

Od 19
LAT

DUŻE
KONIE

C-1

C-2

C-4

20 X 60

6

III

L-1R-K

Uwagi:
- W przypadku rozgrywania rund, w skład których wchodzą konkursy dla zawodników
oraz konkursy ogólne stosuje się następujący przelicznik wyniku punktowego z

konkursów dla zawodników na wynik procentowy: wynik w punktach x 10 x mnożnik
0,95 = wynik procentowy
- Organizator może wybrać dowolny program eliminacyjny z powyższej tabeli – zapis
ten musi być umieszczony w propozycjach

6. Zasady rozgrywania Pucharu Wielkopolski
a. Zawodnicy zdobywają punkty procentowe w konkursach eliminacyjnych oraz finałowym Pucharu
Wielkopolski
b. W roku 2017 odbędą się 4 eliminacje oraz finał Pucharu Wielkopolski na następujących zawodach:
1)
2)
3)
4)
5)

I Eliminacja PW
II Eliminacja PW
III Eliminacja PW
IV Eliminacja PW
Finał PW

22.04.2017
06.05.2017
08.07.2017
19.08.2017
08.10.2017

Jeziorki (pow.leszczyński, gm.Osieczna)
Barczyzna (pow.wrzesiński, gm.Nekla)
Łopuchowo (pow.poznański, gm.Murowana Goślina)
Poznań Wola (miasto Poznań)
Rychlik (pow.czarnkowsko-trzcianecki,
gm.Trzcianka)

c. Finał Pucharu Wielkopolski 2017 odbędzie się wraz z Mistrzostwami Wielkopolski w Ujeżdżeniu –
konkurs finałowy Mistrzostw Wielkopolski będzie jednocześnie konkursem finałowym Pucharu
Wielkopolski
d. Na podstawie jego wyników ustalona zostanie klasyfikacja Mistrzostw Wielkopolski i osobno –
klasyfikacja Pucharu Wielkopolski. Konkurs ten może mieć charakter otwarty dla zawodników nie
biorących udziału w Mistrzostwach / Pucharze Wielkopolski i własną klasyfikację dla uczestników.
e. Zawodnik w związku z powyższym w konkursie finałowym może wystartować na 2 koniach lecz
musi wskazać przed startem , którego konia wynik liczony będzie do Pucharu Wielkopolski. Jeżeli
zawodnik startuje na jednym koniu, jego wynik liczyć się może zarówno do Pucharu , jak i
Mistrzostw Wielkopolski (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków kwalifikacyjnych).
f. Na każdych zawodach eliminacyjnych oraz w finale rozgrywany jest jeden konkurs w każdej kategorii
wiekowej Pucharu Wielkopolski
g. Do klasyfikacji końcowej Pucharu liczone są 2 najlepsze wyniki procentowe uzyskane przez
zawodnika na różnych zawodach eliminacyjnych cyklu oraz wynik uzyskany w finale mnożony
razy 1,5. W przypadku 2 startów w konkursie na styl dla młodzików liczy się lepszy wynik. W
przypadku startu na 2 koniach w konkursie eliminacyjnym liczy się tylko jeden lepszy wynik. W
Finale Pucharu liczą się punkty z jednego wskazanego konia.
h. Żeby zostać sklasyfikowanym w Pucharze Wielkopolski należy ukończyć przynajmniej jeden konkurs
eliminacyjny.

i.

W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów procentowych o
kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w finale

j.

Zawodnicy, którzy nie wystartują w konkursie finałowym klasyfikowani są za zawodnikami
startującymi w konkursie finałowym zgodnie z liczbą punktów procentowych zdobytych w
zawodach eliminacyjnych (dwa najlepsze wyniki)

7. Nagrody – podczas eliminacji za nagrody odpowiedzialny jest organizator, w finale puchary i medale

dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) sponsorowane są przez Wielkopolski Związek
Jeździecki

8. Postanowienia inne:
a.

Na zawodach regionalnych programy wszystkich klas mogą być wykonywane z użyciem
kiełzna wędzidłowego

b.

Młodzik może używać wypinaczy w trakcie przejazdu we wszystkich konkursach.

c.

Podczas eliminacji programy mogą być czytane, natomiast podczas konkursów finałowych nie mogą (zgodnie z regulaminem ujeżdżenia)

d.

Zawodnicy mogą startować z batem (o łącznej długości 120 cm, kuce – 100 cm)

e.

Nauszniki. Używanie nauszników jest dozwolone na wszystkich zawodach i mogą one również
ograniczać poziom hałasu. Nauszniki nie mogą zakrywać końskich oczu i zawierać zatyczek do
uszu (stoperów), za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.428.7.2. Przepisów-A PZJ. Nauszniki
muszą być dyskretne w kolorze i formie.

f.

Konie. Konie dowolnego pochodzenia mogą brać udział w zawodach w ujeżdżeniu według
wymagań określonych w przepisach PZJ i niniejszym regulaminie. Do zawodów w ujeżdżeniu
dopuszcza się kuce (wysokość w kłębie do 148 cm, w podkowach 149 cm) posiadające
aktualny certyfikat wzrostu lub końcowy certyfikat wzrostu. Procedury pomiaru, w tym
pomiary kontrolne opisane są w Procedurze i certyfikatach pomiaru wzrostu Kuców i Małych
Koni na zwodach krajowych.

g.

Dokumentacja. Konie i zawodnicy startujący w zawodach w dyscyplinie ujeżdżenia muszą
posiadać aktualnie obowiązującą dokumentację, zgodnie z Przepisami Ogólnymi
(odpowiedzialność za dokumentację ponosi klub zgłaszający, w przypadku zawodników
niezrzeszonych, sam zawodnik albo jego opiekun). Zgodnie z art.17 i 18 Przepisów Ogólnych
PZJ, zgłoszenie do konkursu konia lub zawodnika, nie posiadającego aktualnych uprawnień
sportowych lub ważnych badań lekarskich powoduje niedopuszczenie do startu.

h.

Wiek zawodnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia (w którym osiąga on określony wiek)

