PROPOZYCJE ZAWODÓW
REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU
I ELIMINACJA PUCHARWIELKOPOLSKI
W UJEŻDŻENIU 2018
POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŻDZIECKIEGO

KJ Podkowa Gruszczyn

21.04.2018
1. Organizator:

KJ Podkowa Gruszczyn

Ul. Zielińska 42, 62-006 Kobylnica

wielkopolskie

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

Sobota 21.04.2018
KJ Podkowa Gruszczyn
3. Zgłoszenia:

18.04.2018

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 udział w Pucharze Wielkopolski.
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: Ewa Formicka, Zbigniew Bojda, Monika Warych
Komisarz: członkowie KS rotacyjnie
5. Warunki ogólne:
a. Regulamin A wydanie 2017
b. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenie wydanie 2016
c. Regulamin Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu WZJ 2018 (załącznik nr 1)
e. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015.
f. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2016.
g. Przepisy O Sędziach 2013
e. Zawody regionalne - wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami; zawodnicy –
aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ, konie – aktualne licencje roczne WZJ lub PZJ,
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: 90 zł/1 przejazd, Konkurs towarzyski L-6Z-R 50zł/ 1 przejazd
c. Boksy dla koni : Marta Stołowska-Lubońska tel. 695808555,
konie@podkowagruszczyn.pl
90zł/dzień zawodów, 150 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 200 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-1R (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
osobne propozycje

Konkurs nr 5: towarzyski L-3 (20 x 40) osobne propozycje

Konkurs nr 6: regionalny P-2 (20 x 60)
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) eliminacja Pucharu Wielkopolski w
kategorii Open
Konkurs nr 9: regionalny C-1 (20 x 60) eliminacja Pucharu Wielkopolski w
kategorii Seniorów

- Uwaga! Konkursy eliminacyjne Pucharu Wielkopolski mają charakter otwarty i
dostępne są dla wszystkich zarejestrowanych zawodników. 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.
- Uwaga! Dozwolony jest jednokrotny start konia w konkursie towarzyskim i
regionalnym
Dozwolony jest dwukrotny start konia w konkursie towarzyskim L-6Z-R do klasyfikacji
końcowej liczony jest lepszy przejazd zawodnika
- Uwaga! Obowiązują wersje programów z roku 2017.
- 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 piaszczyste.
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 09.04.2018 – Ryszard Szymoniak

