VII EDYCJA
JEŹDZIECKIEGO PUCHARU GNIEZNA
ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
3 ETAP
1. Data: 24 czerwca 2018r
2. Ranga: zawody towarzyskie
3. Miejsce: hipodrom STADA OGIERÓW GNIEZNO, ul. Kłeckoska 14, 62 – 200 Gniezno
4. Organizatorzy: Gospodarstwo Rolno - Hodowlane Żydowo sp. z. o. o, Stado Ogierów Gniezno
oraz JKS Dragon Gniezno. Osoba kontaktowa: Jan Dudczak tel. 606 419 399
5. Warunki: piaszczysty parkur 50m x 75m, rozprężalnia piaszczysta
6. Komisja sędziowska:
Sędzia główny – Lidia Perek
Sędzia – Anna Szeląg
Gospodarz toru – Andrzej Matławski
7. Wymagana dokumentacja - ważne badania lekarskie, w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców, bądź
opiekunów na start, ubezpieczenie NW.

8. Zgłoszenia do dnia 21.06.2018 mailowo na zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule ZT Gniezno lub
poprzez panel na stronie www.zawodykonne.com
Zgłoszenie po terminie + 20 zł od konia. Listy startowe w piątek na stronie www.zmierzczas.pl
PROGRAM ZAWODÓW
9. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10.00
 Konkurs nr 1 – Debiuty dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (dla osób początkujących)
 Konkurs nr 2 – Mini LL dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 wys. przeszkód 50/60cm
 Konkurs nr 3 – LL z trafieniem w normę czasu
 Konkurs nr 4 – L dwufazowy art. 274.5.3
 Konkurs nr 5 – L zwykły z rozgrywką art. 238.2.2

Koń powyżej 6 lat ma prawo do 3 startów podczas zawodów, jednak nie więcej niż 2 razy w jednym konkursie
Drugi przejazd ten samej pary w konkursach nr 3,4,5 jest traktowany jako treningowy.
Podczas trwania konkursu nie będą przyjmowane żadne zmiany na listach startowych.
10. Opłaty – 30 zł za każdy przejazd, należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem.
11. Istnieje możliwość wynajęcia boksu w cenie 30 zł, rezerwacja – Jan Dudczak tel. 606 419 399
12. Nagrody w konkursach:

 flots dla 25% zawodników startujących w danym konkursie
 puchary za 3 pierwsze miejsca w konkursach LL, L, L1
 upominki w konkursach dla debiutantów oraz mini LL
 nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w konkursach: 3 (LL) , 4 (L) , 5 (L)
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
14. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas
trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich.
15. Reklamacje: każda musi być złożona na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200,00 zł
16. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń : opłata 20 zł
17. Kolejne etapy JPG 2018r
- IV etap 15.07.2018
- V etap 12.08.2018
- VI etap (FINAŁ) 9.09.2018

Zapraszamy!
SO Gniezno

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017r.
Propozycje autoryzowane przez Wielkopolski Związek Jeździecki w dniu 14.05.2018 – Ryszard Szymoniak
Dotychczasowi zwycięzcy JPG:
- 2012r : Tadeusz Pełeszuk
- 2013r : Mateusz Kowalczyk
- 2014r : Wiktoria Widzińska
- 2015r : Piotr Nawrocki
- 2016r : Klaudiusz Jach
- 2017r : Klaudiusz Jach
- 2018r :....................................

REGULAMIN JEŹDZIECKIEGO PUCHARU GNIEZNA 2018

1) Jeździecki Puchar Gniezna to cykl zawodów odbywających się raz w miesiącu od kwietnia do września 2018 roku na hipodromie
Stada Ogierów w Gnieźnie.
2) Prawo startu w JPG mają zawodnicy posiadający oraz nieposiadający licencję WZJ oraz PZJ. Bezwzględnie wymagane są
natomiast ważne badania lekarskie.
3) JPG rozgrywany jest w konkursach klasy LL, L, L
4) Klasyfikacja JPG jest jedna, wspólna dla wszystkich wymienionych wyżej klas.
5) Punkty do rankingu JPG zdobywa zawodnik, a nie para zawodnik i koń.
6) W przypadku startu w konkursie na 2 koniach do klasyfikacji JPG 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.
8) W każdym z konkursów można 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.
9) 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 - VI
etapu liczone będą z mnożnikiem x 2.
10) Aktualny ranking JPG dostępny jest na stronie www.zmierzczas.pl oraz facebooku Jeździeckiego Pucharu Gniezna
11) Finał JPG odbędzie się we wrześniu 2018 r. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla 10 najlepszych zawodników w
rankingu.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej
przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu
sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. 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.
II. 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.
III. 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 podróż powrotnej z zawodów.
IV. 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.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

