PROPOZYCJE REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
1.

Organizator :

Klub Jeździecki Akademicki Ośrodek Jeździecki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
2. Miejsce zawodów: AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI ZUT OSÓW,
ul. Junacka 21-25, 71-494 Szczecin
3. Termin: 03.06.2018 (niedziela)
1. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ/WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni.
W konkursach towarzyskich mogą wystartować zawodnicy niezarejestrowani
 Zgłoszenia: do dnia 01.06.2018 tylko poprzez platformę zawodykonne.com
ZGŁOSZENIA PO TERMINIE OPŁATA x 2.
ZMIANY NA LISTACH W DNIU ZAWODÓW 20 zł ( nie dotyczy skreśleń)
4. Podłoże: Parcour piaszczysty, rozprężalnia trawiasta
5. Dokumentacja: Według regulaminu skoków PZJ oraz aktualne szczepienia koni
6. Komisja sędziowska: Sędzia główny – Halina Jezierska
Sędzia WZJ Małgorzata Szkudlarek
Sędzia - Jacek Jezierski
Komisarz Karolina Mądry
Gospodarz toru/ sędzia stylu – Daniel Miechowicz
9. Opłaty: wpisowe - 65 zł od zawodnika
Startowe - od każdego startu konia


W klasie mini LL – 20zł



W klasie LL – 25 zł



W klasie L – 25 zł / licencyjny 30 zł



W klasie P – 30 zł



W klasie N – 35 zł

10. NAGRODY:
Klasa I

II

III

L

250,0 100,0 50,0

P

400,0 300,0 200,0

N

500,0 450,0 400,0
Pula nagród: 2650 zł





W klasie mini LL flot`s dla koni, puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników.
W klasie LL flot`s dla koni oraz puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników
W klasie L flot`s dla koni oraz puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników

W klasach P, N, dla wszystkich nagrodzonych osób flot`s oraz dla trzech pierwszych miejsc puchary.
11. PROGRAM ZAWODÓW
Niedziela

03.06.2018

Odprawa

techniczna

9.00.

Rozpoczęcie

konkursów

10.00.

Wymagane dokumenty podczas odprawy : aktualne badania lekarskie, zgoda rodziców w przypadku osób
niepełnoletnich, paszport konia (aktualne szczepienia), opłacone składki do PZJ lub ZZJ.
konkurs nr 1: towarzyski mini LL dokładności, Art.238.1.1
konkurs nr 2: towarzyski klasy LL z trafieniem w normę czasu (dod. S1)
konkurs nr 3: klasy L egzaminacyjny (licencyjny) z oceną stylu jeźdźca Art. 6 RRZK
konkurs nr 4: klasy L dwufazowy, Art.274 p.5.3
konkurs nr 5: klasy P zwykły, Art. 238.2.1
konkurs nr 6: klasy N zwykły z rozgrywką , Art. 238.2.2
UWAGA: Konkursy będą odbywać się, tylko w przypadku zgłoszenia co najmniej 7 koni.
12. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje
dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminami PZJ.
13. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą dbałością
o konie, zawodników i rywalizację sportową, jak w konkursach ZR. W konkursach towarzyskich
zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób
niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
14. W przypadku koni w konkursach towarzyskich, wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi
szczepieniami.
15. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017 - koń w wieku od 6 lat może startować w konkursach do klasy L1
włącznie, trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu w jednym
konkursie pod jednym lub dwoma różnymi zawodnikami.
16. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego nakrycia głowy
z trzypunktowym zapięciem, dosiadając konia na całym terenie zawodów.
17. Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
zmian
w
programie
zawodów,
jak
i odwołania zawodów z powodu złej pogody.
18. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem skoków
PZJ.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, i inne zdarzenia losowe zarówno w
trakcie trwania zawodów jak w czasie transportu na zawody i z zawodów.
20. Propozycje zatwierdzone przez Zachodniopomorski Związek Jeździecki.
Sponsorzy:
JM Rektor dr hab. Jacek Wróbel prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia. dr hab. Bożena Śmiałkowska prof.
nadzw. , Sklep Jeździecki Galopada,

Kodeks postępowania z koniem:
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.
 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 oraz transportu.
 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.
 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.
 Należy dołożyć wszelkich starań., aby zapewnić koniom opiekę po starcie w zawodach, jak również
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki
weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
 FEI zobowiązuje osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom
swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 15.05.2018r.

