Propozycje
Zawodów Regionalnych w Woltyżerce Sportowej
16.09.2018

Ranga zawodów: ZR-E
Miejsce: Stajnia „Kaliński”

Organizator zawodów:
Data:

ul. Chojnicka 74, 60-480 Poznań
tel. kom. 48 725 81 81 81
e-mail: stajnia@kalinski.pl
LKJ Kiekrz, ul. Chojnicka 74, 60-480 Poznań
16.09.2018 r.

INFORMACJE PODSTAWOWE
Zawody zostaną rozegrane zgodne z obowiązującymi przepisami PZJ:
· Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego
· Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
· Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych z Woltyżerki Polskiego Związku
Jeździeckiego
· Przepisami Weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
· Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzone w WZJ Poznań - Ryszard Szymoniak dnia: 03.09.2018

ZAWODY REGIONALNE W WOLTYŻERKCE 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Ranga zawodów: Zawody Regionalne w woltyżerce: ZR-E
2. Miejsce zawodów: Stajnia „Kaliński”; ul. Chojnicka74, Poznań
3. Termin zawodów: 16.09.2018 r. (niedziela)
4. Organizator zawodów: LKJ Kiekrz, ul. Chojnicka 74, 60-480 Poznań
5. Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Mateusz Kaliński
Dyrektor zawodów: Hubert Kaliński
Biuro zawodów: Beata Izydor-Kułaga
II. WARUNKI OGÓLNE
1. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia główny zawodów: Elżbieta Dolińska (1 kl.)
Członkowie: Alicja Borowska (2 kl.)
Diana Stefanowska (3 kl.)
Martyna Lorenc (3 kl.)
Komisarze zawodów: Alicja Borowska, Martyna Lorenc
2. Warunki techniczne:
Data/godzina
Otwarcie stajni: 15.09.2018/17:00
Odprawa: 16.09.2018/9:00, Biuro zawodów
Zawody halowe: 16.09.2018/10:00
Arena Konkursowa
Miejsce: kryta ujeżdżalnia
Podłoże: piasek
Wymiary: 20 x 25m
Rozprężalnia 2 koła do lonżowania, Patrz: Regulamin, rozdz.V, paragr. 17 ust. 7.
Miejsce: odkryta ujeżdżalnia 20 m x 40 m
odkryty lonżownik (średnica 20 m)

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnictwo: Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p. 1-2 Przepisów Ogólnych PZJ
oraz Rozdział III Regulaminu Woltyżerki.
2.Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 07.09.2018
Termin zgłoszeń ostatecznych: 10.09.2018
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: ala.borek@vp.pl
Zgłoszenia muszą zawierać:
imię nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nr licencji PZJ/WZJ,
imię i nazwisko lonżującego, nr licencji PZJ/WZJ,
imię, nr paszportu i nr licencji PZJ/WZJ konia,
rodzaj konkursu i kategorii
3.Warunki finansowe:
Opłata organizacyjna - wpisowe: 40zł (od zawodnika)
- startowe: 30zł (za 1 konkurs)
Opłata organizacyjna za boks: 50zł, organizator zapewnia słomę i siano, boks dostępny od
soboty 15.09.2018 r.
Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać kopię potwierdzenia wpłaty opłaty organizacyjnej –
wpisowe za każdego zawodnika oraz w przypadku rezerwacji boksu – opłaty organizacyjnej
za boks. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A.
Mateusz Kaliński
Chyby ul. Szamotulska 40
Konto nr 80 1050 1533 1000 0090 6482 1920
Opłata organizacyjna – wpisowe po terminie (10.09.2018) zgłoszeń ostatecznych 60zł,
zmiany na listach startowych 20zł.
4.Zakwaterowanie
Na koszt własny
5.Wyżywienie:
Wejściówki do strefy zawodników oraz poczęstunek w ramach opłaty organizacyjnej:
zawodnik, lonżujący, trener, szef ekipy, 1 koń – 1 luzak (w przypadku uczestnictwa w ZR-E
oraz ZT-E wydawany jest tylko jeden pakiet na obie imprezy)
Pozostałe osoby towarzyszące jedynie wejście do strefy kibiców oraz wyżywienie na koszt
własny – dostępne na terenie zawodów

IV.RÓŻNE:
1. Kolejność startów ustalona zostanie przez Organizatora, po wpłynięciu zgłoszeń
ostatecznych. Sprawdzenie dokumentów zawodników w dniu zawodów do godz. 9.30
2. Każdy szef ekipy musi przedstawić dokumenty zawodników, lonżującego oraz konia w
biurze zawodów, uprawniające do startów w danych konkursach, dokumenty regulowane
przepisami PZJ oraz Regulaminem Woltyżerki z aktualnymi wpisami (Należy dopilnować
umieszczenia zawodników i koni w zestawieniach na stronach PZJ/WZJ !!!) .
3. Wraz z przesłaniem zgłoszenia wszyscy uczestnicy zawodów podporządkowują się
niniejszym propozycjom oraz zarządzeniom Organizatora.
4. Zaleca się, aby konie oraz uczestnicy zawodów posiadali własne ubezpieczenie.
5. Udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub opiekuna prawnego. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i koni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za nieumyślne wyrządzenie szkody, jak też czyny przestępcze osób trzecich (np. kradzieże).
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian wynikających z przyczyn obiektywnych, w
programie zawodów.
7. Ostateczny program zawodów i lista startowa rozesłane zostaną do 14.09.2017
8. Początek konkursów 16.09.2018, godz. 10.00. Przewidywana godzina dekoracji ok. 16.

V. WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW
Konkursy poziom podstawowy (P) – początek godz. 10.00
Konkurs nr. 1: Konkurs zespołowy Dz
Program będzie wykonywany w jednej rundzie
I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie wspólne
Konkurs nr. 2: Konkurs par Dp
Program będzie wykonywany w jednej rundzie
I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie wspólne
Konkurs nr. 3: Konkurs indywidualny Di
Program będzie wykonywany w jednej rundzie
I runda: program obowiązkowy (stęp w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie wspólne
Konkursy poziomu ponadpodstawowego (PP) – początek ok. godz. 11.30
Konkurs nr. 4: Konkurs indywidualny Ci–2*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.

I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test 1, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 5: Konkurs indywidualny Ci–1*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 6: Konkurs indywidualny juniorów Bi–1*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test 1, program dowolny (galop w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 7: Konkurs par Cp 1*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 8: Konkurs par Cp 2*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test 1, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 9: Konkurs par Bp 1*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test 1, program dowolny (galop w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 10: Konkurs zespołowy Cz 1*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test C, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
Konkurs nr 11: Konkurs zespołowy Cz 2*
Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy (galop w lewo) – test 1, program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowanie rozdzielne – 2 sędziów
DEKORACJA – godz. 16.00

Programy dowolne w I rundzie będą wykonywane bezpośrednio po programach
obowiązkowych, w trakcie tego samego startu. W przypadku startu kilku zawodników na
jednym koniu najpierw wszyscy wykonują obowiązek (do tej samej muzyki), a następnie w
kolejności wykonują programy dowolne. Kolejność rozgrywania konkursów zostanie podana
w programie.

NAGRODY
· · Puchary / medale (miejsca 1-3)
- Upominki dla wszystkich zawodników
· Konie – flots
· Lonżujący – medale
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.
II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.
III. 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 medycznej.
IV. 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.
V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

