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HALOWY PUCHAR POLSKI WKKW 2021/2022

ZAWODY KRAJOWE

ZAWODY REGIONALNE

Miejsce: Poznań

Data: 17.12.2021

Informacje podstawowe
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
 Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami międzynarodowymi WKKW FEI
 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono w PZJ

Poznań dnia

Podpis:
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I.

Sprawy Organizacyjne
1. Struktura zawodów
Klasa:

Halowy Puchar Polski WKKW

Kategoria:

Seniorzy

Młodzi Jeźdźcy

Juniorzy

Data:

17.12.2021

Miejsce :

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Region :

Wielkopolskie

Juniorzy Młodsi

Młodzicy

2. Organizator
Nazwa:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Adres:

ul. Głogowska 14,

Kod pocztowy:

60-724 Poznań

Telefon:

+48/61/8692000

Email :

zawody@grupamtp.pl

Internet:

www.cavaliada.pl

3. Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:

Tomasz Kobierski

Dyrektor Zawodów:

Radosław Kulupa

Biuro Zawodów:

Henryk Święcicki

Szef Stajni:

Kaja Radzikowska

4. Dane kontaktowe na miejscu zawodów:

II.
1.

Adres:
Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-724

Telefon kom.:

+48 603 410 205

Osoby oficjalne (zgodnie z załącznikiem nr.1 do Regulaminu WKKW)
Komisja sędziowska
Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

KLASA

1.

Małgorzata

Chajęcka

Sędzia Główny zawodów

HPP WKKW

2.

Justyna

Olszak

Sędzia

HPP WKKW
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2. Delegat Techniczny
1.

Delegat Techniczny

Imię Nazwisko:

3.

Gospodarz Toru – próba terenowa
Imię Nazwisko:

5.

6.

Marcin Konarski

Komisarze
Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

KLASA

1.

Zbigniew

Seibt

Szef komisarzy

HPP WKKW

Delegat Weterynaryjny PZJ
Imię Nazwisko:

7.

Tomasz Mossakowski

Łukasz Gątkiewicz

Lekarz weterynarii zawodów
Imię Nazwisko:

Maciej Przewoźny
Marta Zmiertka

8. Lekarz medycyny zawodów
WSPRiTS

9. Kowal
Imię Nazwisko:

III.
1.

Robert Musiał

Warunki Techniczne
Program zawodów
HPP WKKW
Data/
Godz.
Otwarcie
stajni

16.12/9.00

Oficjalny
trening

16.12/22:00

1szy Przegląd
Koni

-

Konkurs

17.12/18:30

Wręczanie
nagród

po
zakończeniu
konkursu
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2. WARUNKI KONKURSU
1. Konkursy zaliczane do HPP WKKW sędziowane są według paragrafu 276.2 przepisów w
skokach przez przeszkody - konkurs z jedną rundą i rundą zwycięzców - ze zmianą
dotyczącą liczby uczestników rundy zwycięzców. 6 najlepszych zawodników lub wszyscy
z bezbłędnymi przejazdami kwalifikują się do rundy zwycięzców, w której startują w
kolejności odwrotnej do uzyskanych wyników (punkty karne i czas) w pierwszej rundzie.
Rundę zwycięzców wszyscy zawodnicy rozpoczynają z zerowym kontem punktów
karnych. Runda pierwsza sędziowana jest według tabeli A (konkurs zwykły), a runda
zwycięzców według tabeli C (konkurs szybkości). Zawodnicy klasyfikowani są według
wyników rundy zwycięzców, a pozostali według wyników pierwszej rundy.
2. W pierwszej rundzie tor może składać się z przeszkód parkurowych, przeszkód
terenowych (w tym zeskok z bankietu) oraz przeszkód terenowych z możliwością zrzutki.
W rundzie zwycięzców tor może składać się wyłącznie z przeszkód parkurowych, zeskoku
z bankietu oraz z przeszkód terenowych z możliwością zrzutki oraz hyrd.
3. Przeszkody terenowe z możliwością zrzutki powinny być wykonane na bazie typowych
przenośnych przeszkód terenowych z możliwością zawieszenia na kłódkach elementu do
zrzucenia.
4. W konkursach zaliczanych do HPP WKKW obowiązują przepisy WKKW dotyczące stroju i
rzędu w próbie terenowej.

Typ podłoża:
Dystans:
Tempo:
Ilość skoków:
IV.

Piasek
500-800 m//350 m
400 m/min

15-20 // 7-10

Nagrody
V.

Miejsce

I
II
III
IV
V
VI
VII
Suma
nagród
finansowych

VI.

HPP
WKKW
3000 zł
2400 zł
1800 zł
1200 zł
700 zł
500 zł
400 zł
10 000 zł

ZGŁOSZENIA
1. Prawo startu w HPP WKKW ma:
1) pięciu najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Seniorów WKKW z roku rozgrywania
HPP WKKW;
2) trzech najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców WKKW z roku
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rozgrywania HPP WKKW
3) czterech zawodników z dziką kartą przyznaną przez organizatora HPP WKKW.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wystartować w HPP WKKW, muszą dokonać zgłoszenia
w terminie wskazanym w propozycjach zawodów. W przypadku nie potwierdzenia udziału
w HPP WKKW przez zawodników, którzy uzyskali prawo startu zgodnie z ust. 2 pkt. 1) i
2), dopuszczeni będą zawodnicy z kolejnych miejsc klasyfikacji Mistrzostw Polski
Seniorów WKKW z roku rozgrywania HPP WKKW, ale tylko ci, którzy dokonali zgłoszenia.
W przypadku nie wykorzystania miejsc Organizator ma prawo przyznania kolejnych
dzikich kart.
3. Lista przyjętych zawodników zostanie opublikowana na stronie organizatora HPP WKKW
trzy dni po terminie zgłoszeń, wskazanym w propozycjach zawodów.
4. W ramach dzikich kart, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) i w ust. 3, mogą wystartować
zawodnicy zagraniczni.

Zgłoszenia ostateczne

Data: 06.12.2021

Zgłoszenia wyłącznie przez panel online na stronie: www.zawodykonne.com

1. Opłaty
Organizator nie pobiera opłat organizacyjnych
Słoma, siano, trociny, podłączenie do prądu oraz dodatkowe wejściówki zgodnie z cennikiem
zawodów CSI3*-W Cavaliada Poznań.

2. Oferta pobytu
3.1 Zawodnicy i Luzacy:
Lista hoteli na www.cavaliada.pl

3.2 Konie
Stajnie zostaną udostępnione dla koni od dnia: 16.12.2021 (czwartek) od godz. 9.00
Organizator zapewnia pościelony boks bezpłatnie, boks z trocinami zostanie przygotowany
wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji w zgłoszeniu.
Wielkość boksów 3m x 3m (minimum 3m x 3m).

VII. INNE
1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów
i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do
osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
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2. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
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:
 co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed
przybyciem na zawody.

VII. 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.
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