Jeździecki Puchar Powiatu Chodzieskiego 2017
Etap V – Towarzyskie zawody w Skokach przez Przeszkody
Sypniewo 23.09.2017
1. Organizator - Fundacja Karino
Kontakt: Krystian Ograbek tel. 508 200 788 , Rafał Pisarek tel. 517 716 299
2. Miejsce zawodów: Centrum Jeździecko Tenisowe Hotel Sypniewo
Adres: Sypniewo 1, 64-830 Margonin
3. Warunki: parkur podłoże piaszczyste - rozprężalnia podłoże trawiaste
4. Termin: 23.09.2017 (sobota)
5. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi
6. Zgłoszenia do 21.09.2017 (czwartek) na stronie: https://zawodykonne.com/zawody/zmierzczas/231
Sędzia główny: Lidia Perek
Sędziowie: Krystian Ograbek, Rafał Pisarek
Gospodarz toru: Dawid Rakoczy
7. Listy startowe, godziny rozpoczęcia dostępne w piątek 22.09.2017 na stronie
https://zawodykonne.com/zawody/zmierzczas/231
8. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start
9. Program zawodów:
 Rozpoczęcie o godzinie 10:00, biuro czynne od 9.00
 Konkurs nr 0 – Pony Games, zabawa dla bardzo początkujących – 4 przeszkody (20 cm) pokonywane
na koniu (dowolne tempo, możliwe wsparcie ze strony trenera) oraz druga faza biegiem na czas na
tej samej trasie).
 Konkurs nr 1 – Debiuty, konkurs dokładności dla początkujących – przeszkody max 40cm.
 Konkurs nr 2 – mini LL konkurs z trafieniem w normę czasu przeszkody max 60cm
 Konkurs nr 3 – LL konkurs z trafieniem w normę czasu przeszkody max 80cm
 Konkurs nr 4 – L dwufazowy art. 274.5.3
 Konkurs nr 5 – L1 zwykły z rozgrywką art. 238.2.2

W przypadku dwukrotnego startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji końcowej brany będzie
pierwszy przejazd
10. Organizator przewiduje nagrody:
 Floots dla 25% zawodników startujących w każdym konkursie
 Puchary za 3 pierwsze miejsca we wszystkich konkursach
 Nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w konkursach mini LL, LL, L, L1
11. Opłaty startowe (przejazd): 15 zł w konkursach 0, 1 i 2 oraz 30 zł w konkursach 3, 4 i 5, które należy
wnieść najpóźniej godzinę przed startem.
12. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł
13. Protesty: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 300 zł
14. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć
w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie zawodów

Zapraszamy!
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 6.12.2013
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 30.08.2017 – Ryszard Szymoniak

Regulamin Jeździeckiego Pucharu Powiatu Chodzieskiego - Junior 2017

1) Jeździecki Puchar Powiatu Chodzieskiego Junior 2017 zwany dalej JPPCH Junior to cykl 5 towarzyskich zawodów
jeździeckich w skokach przez przeszkody:
29.04.2017 – Margonin, 24.06.2017 – Podstolice gm. Budzyń, 01.07.2017 – Szamocin, 20.08.2017 – Milcz gm.
Chodzież oraz 23.09.2017 Hotel Sypniewo gm. Margonin, który to konkurs będzie jednocześnie konkursem
finałowym dla całego cyklu.
2) Prawo startu w JPPCH Junior mają zawodnicy urodzeni w 2002 roku lub później, posiadający oraz nieposiadający
licencję WZJ oraz PZJ. Bezwzględnie wymagane są natomiast ważne badania lekarskie oraz zgoda
rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach.
3) JPPCHD rozgrywany jest w konkursach klasy, Mini LL, LL, L
4) Klasyfikacja JPPCHD jest jedna, wspólna dla wszystkich wymienionych wyżej klas.
5) Punkty do rankingu JPPCHD zdobywa zawodnik a nie para zawodnik i koń.
6) W przypadku startu w konkursie na 2 koniach do klasyfikacji JPPCHD będzie zaliczany wyłącznie lepszy wynik.
7) Na jednych zawodach całego cyklu zawodnik może zdobyć punkty rankingowe z nie więcej niż 2 najlepszych
wyników w rożnych wyżej wymienionych konkursach.
7) W każdym z konkursów zawodnik może otrzymać następujące punkty za dane miejsca: I m-10 pkt, II m -9 pkt, III
m-8 pkt, IV m-7 pkt, V m-6 pkt, VI m-5 pkt, VII m-4 pkt, VIII m-3 pkt, IX m-2 pkt, X m-1 pkt z uwzględnieniem
zasady, że przy ustalaniu uzyskanych miejsc w konkursie do JPPCH Junior będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki
osiągnięte przez zawodników urodzonych w roku 2002 i później.
8) W przypadku, gdy w końcowej klasyfikacji w pierwszej piątce będą zawodnicy z równą ilością punktów
rankingowych, wyżej zostanie sklasyfikowany zawodnik, który uzyskał większą ilość punktów w finałowym etapie.
Wyniki konkursów finałowych - V etapu liczone będą z mnożnikiem x 2.
9) Aktualny ranking JPPCH dostępny jest na stronie www.zmierzczas.pl

Kodeks postępowania z koniem

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów
zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i
właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz
śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową
Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz instytucji podległych jego
jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez
względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem
dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

