ZAWODY TOWARZYSKIE W UJEŻDŻENIU
przy ZR-A, El. MPMK oraz III eliminacji Pucharu
Wielkopolski w Ujeżdżeniu
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:
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
Zabawowa
L
P

SOBOTA
Konkurs nr 1 L-6Z*
(20x40m)
Konkurs nr 2 L-2
Konkurs nr 3 P-1

NIEDZIELA
Konkurs nr 14 L-3
Konkurs nr 15 P-2

-Wszystkie konkursy odbywają się na czworoboku 20x60 m. (nie dotyczy oznaczonych*)
-Przy zgłoszeniach prosimy o dopisek „KUC” przy zgłaszaniu kuca.
-Propozycje Zawodów Regionalnych dostępne w osobnym załączniku.
-Wszystkie konkursy dekorowane będą w niedzielę – klasyfikacja w rundach.
- Program konkursu L-6Z dostępny w Załączniku nr 1.
- Przejazdy treningowe są możliwe, jeżeli ramy czasowe na to pozwolą – informacja o ewentualnym
odwołaniu przejazdów pojawi się do czwartku 6.07.

14. Nagrody:
Nagrody rzeczowe i puchary za miejsca 1-3. Floots dla wszystkich zawodników.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 14.06.2017 – Ryszard Szymoniak

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.

Załącznik nr 1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

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

