PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH W UJEŻDŻENIU
CWJ Hipodrom Wola, 16-17.02.2019

1. Organizatorzy:
KJ "Liljówka"
ul. Jeździecka 3
62-010 Stęszewko
oraz
Horsey Friend Maciej Kubisiak
os. S. Batorego 16/8
60-687 Poznań

2. Termin i miejsce:
16-17.02.2019, godzina rozpoczęcia – 10:00;
Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34
60 - 415 Poznań
3. Zgłoszenia:
do dnia 14.02.2019 do godziny 22:00 na adres mailowy: zgloszenia.zawody@gmail.com
listy startowe oraz rozpiska godzinowa będą dostępne 15.02.2019 na stronie: www.zawodykonne.com
Należy zaznaczyć w zgłoszeniu udział w eliminacjach Pucharze Wielkopolski.
Należy zaznaczyć w zgłoszeniu start na kucu lub dorosły na kucu.
4. Komisja sędziowska:
Przewodniczący: Tomasz Mossakowski
Członkowie: Łukasz Walter, Liliana Jachimowicz, Monika Warych
Sędzia WZJ: Monika Warych
Komisarz: członkowie Komisji sędziowskiej rotacyjnie we współpracy z sędziami praktykantami III klasy
5. Warunki ogólne:
a. Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2015.
b. Regulamin Weterynaryjny PZJ wydanie 2015.
c. Regulamin Rozgrywania Zawodów Krajowych w Ujeżdżeniu wydanie 2018.
d. Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia wydanie 2018.
e. Regulamin Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu 2019.
f. 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: zawody regionalne - 80 zł/1 przejazd, zawody towarzyskie – 60 zł/1 przejazd.
c. Boksy: 70 zł/doba, płatne przelewem przed rozpoczęciem zawodów na rachunek bankowy: PKO S.A. 95
1020 4027 0000 1402 1231 3062.
Rezerwacja tylko i wyłącznie za pośrednictwem Biura CWJ Hipodrom Wola: biuro@hipodromwola.com.pl , tel:
+48 608 283 000 (Pani Anita Szymaniak)

7. Program zawodów:

SOBOTA (16.02.2018)

R1 L-6R-K eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Młodzicy na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE
R2 P-6 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów na Kucach (20x40) – TYLKO KUCE
R3 P-2 (20x60)
R4 D-1 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Juniorów (20x60)
R5 N-3 eliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Open (20x60)
R6 C-1 eliliminacje Pucharu Wielkopolski kat. Seniorów (20x60)
R7 FEI Preliminary Dressage Test For 7 Year Old Horses (20x60)
R8 CC-1 (20x60)
R9 CS-1 Intermediate II (20x60)

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 (należy zgłosić chęć
udziału w eliminacjach Pucharu Wielkopolski przy składaniu zgłoszenia).
W konkursie P-2 może zostać przeprowadzona osobna klasyfikacja dla jeźdźców na kucach.

NIEDZIELA (17.02.2018)
R10 P-4 (20x60)

R11 P-5 dowolny z muzyką – Carnival Grand Prix Amator (20x60)
R12 N-7DK dowolny z muzyką – Carnival Grand Prix Special Open (20x60)
R13 C-4 dowolny z muzyką – Carnival Grand Prix Profi (20x60)
R14 CC-2 (20 x 60 m)
R15 CS-2 Grand Prix (20x60)
UWAGA! W konkursach R10, R11 może zostać przeprowadzona osobna klasyfikacja dla jeźdźców na kucach.

8. Nagrody:
Pamiątkowe puchary dla miejsc 1-3 i flot's dla 25% startujących w każdym konkursie.
Nagrody rzeczowe.

9. Sprawy weterynaryjne:
W przypadku nagłych wypadków kontakt z lekarzami weterynarii:
Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny
Wygoda 6, 64-320 Buk
tel: +48 505 538 537

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.

10. Warunki techniczne:
a. Plac konkursowy: hala, podłoże: piasek kwarcowy z włókniną.
b. Rozprężalnia: hala, podłoże: piaskowe.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 22.01.2019 – Ryszard Szymoniak

11. Kodeks postepowania 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.
f. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom
swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

Puchar Wielkopolski
w Ujeżdżeniu 2019
- Regulamin Rozgrywania Eliminacji i Finału
Z dnia 06-01-2019

1. Puchar Wielkopolski rozgrywany jest zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ właściwymi dla
konkurencji ujeżdżenia oraz zapisami niniejszego regulaminu.
2. Do Pucharu Wielkopolski brane będą pod uwagę wyłącznie wyniki zawodników z Wielkopolski:
zarejestrowanych w WZJ lub PZJ jako członkowie klubów wielkopolskich oraz „BPK Wie” –
zawodników bez przynależności klubowej, zarejestrowanych w WZJ lub PZJ zgodnie z miejscem
zamieszkania w województwie wielkopolskim.
3. Ograniczenia rywalizacji:
a. W kategorii młodzików kuc może startować w tym samym konkursie pod dwoma zawodnikami.,
maksymalnie 2 starty w konkursie
b. Para (jeździec i konkretny koń) może zbierać punkty w 2 kategoriach (np. Junior i Open) –
startując w odpowiednich konkursach - lecz w Finale musi wybrać jedną kategorię.
c. Zawodnik może zbierać punkty w więcej niż jednej kategorii (np. Junior i Open) – startując w
odpowiednich konkursach - lecz w Finałach w każdej z tych kategorii musi jechać na innym
koniu
d. Koń może startować pod różnymi zawodnikami w różnych kategoriach, lecz w Finale może
wystąpić tylko pod jednym zawodnikiem w jednej kategorii
e. Kategorie:
a.i.1.
Młodzicy – zawodnicy w wieku 9-12 lat na kucach do 149 cm w
podkowach
a.i.2.
Juniorzy na kucach – zawodnicy w wieku 12-16 lat na kucach do 149 cm
w podkowach
a.i.3.
Juniorzy Młodsi i Juniorzy na dużych koniach – zawodnicy w wieku 12-18
lat na dużych koniach
a.i.4.
Seniorzy – zawodnicy w wieku od 19 lat na dużych koniach
a.i.5.
Open – zawodnicy od 12 lat na dużych koniach

4. Konkursy poszczególnych kategorii określa tabela poniżej:
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Uwagi:
- W przypadku rozgrywania rund, w skład których wchodzą konkursy dla zawodników oraz konkursy ogólne
stosuje się następujący przelicznik wyniku punktowego z konkursów dla zawodników na wynik procentowy:
wynik w punktach x 10 x mnożnik 0,95 = wynik procentowy.
- Organizator może wybrać dowolny program eliminacyjny z powyższej tabeli – zapis ten musi być
umieszczony w propozycjach zawodów.
5. Zasady rozgrywania Pucharu Wielkopolski
a. Zawodnicy zdobywają punkty procentowe w konkursach eliminacyjnych oraz finałowym Pucharu
Wielkopolski
b.
Finał Pucharu Wielkopolski 2019 odbędzie się wraz z Mistrzostwami Wielkopolski w
Ujeżdżeniu – konkurs finałowy Pucharu Wielkopolski będzie jednocześnie konkursem półfinałowym
Mistrzostw Wielkopolski .
c. Na podstawie jego wyników ustalona zostanie klasyfikacja Pucharu Wielkopolski. Konkurs ten może
mieć charakter otwarty dla zawodników nie biorących udziału w Mistrzostwach / Pucharze
Wielkopolski i własną klasyfikację dla uczestników.
d. Zawodnik w związku z powyższym w konkursie finałowym (będącym jednocześnie półfinałem
Mistrzostw Wielkopolski) może wystartować na 2 koniach lecz musi wskazać przed startem , którego
konia wynik liczony będzie do Pucharu Wielkopolski. Jeżeli zawodnik startuje na jednym koniu, jego
wynik liczyć się może zarówno do Pucharu , jak i Mistrzostw Wielkopolski (pod warunkiem
spełnienia pozostałych warunków kwalifikacyjnych).
e. Na każdych zawodach eliminacyjnych oraz w finale rozgrywany jest jeden konkurs w każdej kategorii
Pucharu Wielkopolski
f. Do klasyfikacji końcowej Pucharu liczone są 2 najlepsze wyniki procentowe uzyskane przez
zawodnika na różnych zawodach eliminacyjnych cyklu oraz wynik uzyskany w finale mnożony razy

1,5. W przypadku 2 startów w konkursie na styl dla młodzików liczy się lepszy wynik. W przypadku
startu na 2 koniach w konkursie eliminacyjnym liczy się tylko jeden lepszy wynik. W Finale Pucharu
liczą się punkty z jednego wskazanego do Finału konia.
g. Żeby zostać sklasyfikowanym w Pucharze Wielkopolski należy ukończyć przynajmniej jeden konkurs
eliminacyjny.
h.
W przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów procentowych o
kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje miejsce zajęte przez zawodnika w finale
i.
Zawodnicy, którzy nie wystartują w konkursie finałowym klasyfikowani są za zawodnikami
startującymi w konkursie finałowym zgodnie z liczbą punktów procentowych zdobytych w zawodach
eliminacyjnych (dwa najlepsze wyniki)
6. Nagrody – podczas eliminacji za nagrody odpowiedzialny jest organizator, w finale puchary i medale
dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) sponsorowane są przez Wielkopolski Związek
Jeździecki
7. Postanowienia inne:
a. Na zawodach regionalnych programy wszystkich klas mogą być wykonywane z użyciem kiełzna
wędzidłowego
b. Młodzik może używać wypinaczy w trakcie przejazdu we wszystkich konkursach.
c. Podczas eliminacji programy mogą być czytane, natomiast podczas konkursów finałowych - nie
mogą (zgodnie z regulaminem ujeżdżenia)
d. Zawodnicy mogą startować z batem (o łącznej długości 120 cm, kuce – 100 cm)
e. Nauszniki. Używanie nauszników jest dozwolone na wszystkich zawodach i mogą one również
ograniczać poziom hałasu. Nauszniki nie mogą zakrywać końskich oczu i zawierać zatyczek do
uszu (stoperów), za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.428.7.2. Przepisów-A PZJ. Nauszniki
muszą być dyskretne w kolorze i formie.
f.

Konie. Konie dowolnego pochodzenia mogą brać udział w zawodach w ujeżdżeniu według
wymagań określonych w przepisach PZJ i niniejszym regulaminie. Do zawodów w ujeżdżeniu
dopuszcza się kuce (wysokość w kłębie do 148 cm, w podkowach 149 cm) posiadające aktualny
certyfikat wzrostu lub końcowy certyfikat wzrostu. Procedury pomiaru, w tym pomiary
kontrolne opisane są w Procedurze i certyfikatach pomiaru wzrostu Kuców i Małych Koni na
zwodach krajowych.

g. Dokumentacja. Konie i zawodnicy startujący w zawodach w dyscyplinie ujeżdżenia muszą
posiadać aktualnie obowiązującą dokumentację, zgodnie z Przepisami Ogólnymi
(odpowiedzialność za dokumentację ponosi klub zgłaszający, w przypadku zawodników
niezrzeszonych, sam zawodnik albo jego opiekun). Zgodnie z art.17 i 18 Przepisów Ogólnych
PZJ, zgłoszenie do konkursu konia lub zawodnika, nie posiadającego aktualnych uprawnień
sportowych lub ważnych badań lekarskich powoduje niedopuszczenie do startu.
h. Wiek zawodnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia (w którym osiąga on określony wiek)
i. Wszystkie konkursy pucharowe oceniane są przez min. 2 sędziów.

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.

