PROPOZYCJE ZAWODÓW
TOWARZYSKICH W SKOKACH
Stajnia MAXYMA oraz Pomorski Związek Jeździecki zapraszają na
Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody
z cyklu „Pomeranian Jumping Show”
1.
2.
3.
4.

Organizator: Stajnia MAXYMA / Pomorski Związek Jeździecki
Termin zawodów: 26 czerwiec 2022 – godz. 10.00
Miejsce zawodów: Lotyń 18, 89-620 Lotyń
Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminami:
- Rozgrywania Zawodów Towarzyskich w Pomorskim Związku Jeździeckim
- Cyklu Zawodów Pomeranian Jumping Show – 2022 r.
5. Warunki
- rozprężalnia (20mx40m, piaszczyste podłoże)
- plac główny (40mx70m, piaszczyste podłoże)
6. Uczestnicy: zgodnie z Regulaminem rozgrywania zawodów towarzyskich Pomorskiego Związku
Jeździeckiego – zawody otwarte dla uczestników Pomeranian Jumping Show oraz dla zawodników,
którzy nie biorą udziału w tym cyklu zawodów
7. Termin zgłoszeń: do 25 czerwca 2022 r. do godz. 20.00 www.zawodykonne.com
8. Opłaty (gotówkowe – w dniu zawodów):
- wpisowe 10 zł /od konia/
- startowe 30 zł /za jeden przejazd/
9. Komisja Sędziowska
Sędzia Główny: Mateusz Sztandur (S002893)
Sędzia/Gospodarz Toru: Kinga Treczyńska (S033374)
10. Opieka medyczna: zgodnie z przepisami PZJ
11. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ /warunek uczestnictwa !!!/
- książeczki zdrowia zawodników z aktualnymi badaniami
- pozwolenia rodziców /prawnych opiekunów/dla juniorów - obowiązkowe
- paszport konia z aktualnymi szczepieniami
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże itp. Odpowiedzialność za obowiązkowe
ubezpieczenia startujących par spoczywa na przedstawicielach ekip.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

PROGRAM ZAWODÓW rozpoczęcie godz. 10.00
KONKURS
WARUNKI
NAGRODY

NR 1 – PIERWSZEGO KROKU – PONY GAMES - ZABAWOWY
„KRZYŻACZKI” – zawodnicy 6-12 lat, kuce do 148 cm (bez podków)
floots, medale, upominki rzeczowe dla bezbłędnych przejazdów

KONKURS
WARUNKI
NAGRODY

NR 2 – RUNDA BRĄZOWA
Wysokość do 60 cm / dokładności / art. 238.1.1
floots, medale, upominki rzeczowe dla bezbłędnych przejazdów

KONKURS
WARUNKI
NAGRODY

NR 3 – RUNDA SREBRNA
Wysokość do 70 cm / dokładności / art. 238.1.1
floots, medale, upominki rzeczowe dla bezbłędnych przejazdów

KONKURS
WARUNKI
NAGRODY

NR 4 – RUNDA ZŁOTA
Wysokość do 80 cm / dokładności / art. 238.1.1
floots, medale, upominki rzeczowe dla bezbłędnych przejazdów

KONKURS
WARUNKI
NAGRODY

NR 5 – RUNDA BURSZTYNOWA
Wysokość do 90 cm / dokła8ności / art. 238.1.1
floots, medale, upominki rzeczowe dla bezbłędnych przejazdów

NA TERENIE ZAWODÓW ODBĘDZIE SIĘ FESTYN Z OGNISKIEM NA KTÓRY ORGANIZATOR SERDZENIE ZAPRASZA

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 by
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.

ZAPRASZAMY

Regulamin Cyklu Zawodów Pomeranian Jumping Show – 2022 r.
(https://pomzj.pl/zwiazek/dokumenty.html)
I.

Wstęp

Organizatorem cyklu jest Pomorski Związek Jeździecki.
Do cyklu Pomeranian Jumping Show (dalej PJS) zaliczane będą wybrane zawody lub konkursy towarzyskie w Województwie Pomorskim.
II.

Uczestnictwo

Do udziału w zawodach cyklu PJS mają prawo wszyscy zawodnicy, zgodnie z Regulaminem rozgrywania zawodów towarzyskich Pomorskiego
Związku Jeździeckiego. Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani w poszczególnych konkursach zgodnie z zasadami ich rozgrywania.
W rankingu poszczególnych rund PJS nie będą klasyfikowani zawodnicy z uprawnieniami wyższymi niż licencja wstępna w skokach i WKKW (B(w)
i C(w).
Jeżeli w trakcie trwania cyklu PJS zawodnik zdobędzie wyższe uprawnienia, może dokończyć rozgrywanie cyklu, zgodnie z poziomem uprawnień
jakie posiadał, w trakcie pierwszych zawodów cyklu w jakich wziął udział.
Limity startów koni zgodnie z Regulaminem rozgrywania zawodów towarzyskich Pomorskiego Związku Jeździeckiego.
Dopuszcza się start dwóch zawodników na jednym koniu, w różnych konkursach,
z zachowaniem dziennego limitu startów konia.
III.

Zasady klasyfikacji

Klasyfikacja prowadzona jest w czterech rundach:
Runda brązowa - wysokość przeszkód do 60 cm
Runda srebrna - wysokość przeszkód do 70 cm
Runda złota - wysokość przeszkód do 80 cm
Runda bursztynowa - wysokość przeszkód do 90 cm
Podczas wszystkich zawodów cyklu PJS musi być również rozgrywany konkurs „pierwszego kroku”
– na zasadach konkursu zabawowego typu „pony games”.
Konkursy poszczególnych rund rozgrywane są na zasadach konkursu dokładności (Art. 238.1.1)
W każdej z rund zawodnik może wystartować na dowolnej liczbie koni, ale do rankingu będzie zaliczony jego najlepszy przejazd w danej rundzie.
Zawodnicy będą sklasyfikowani na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych konkursach. Za uzyskanie wyników określonych w
poszczególnych konkursach, będą przyznawane punkty bonifikacyjne zgodnie z tabelą poniżej:
Ilość punktów karnych:

Ilość punktów bonifikacyjnych:

0

5

1-4

4

5-8

3

9-12

2

powyżej 12

1

Punkty doliczane są po każdych zawodach zaliczanych do cyklu i sumowane.
Do klasyfikacji będzie zaliczanych osiem (8) najlepszych wyników zawodnika w danej rundzie.
IV.

Zawody finałowe

W zawodach finałowych mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, ale w rankingu końcowym cyklu PJS, sklasyfikowani zostaną wyłącznie zawodnicy,
którzy w konkursach kwalifikacyjnych zdobyli co najmniej 10 punktów bonifikacyjnych.
Za wyniki uzyskane w konkursach finałowych (zgodnie z tabelą w punkcie 12) zostanie przyznana podwójna liczba punktów bonifikacyjnych.
Zwycięzcą każdej z rund zostanie zawodnik z największą ilością punktów bonifikacyjnych uzyskanych w kwalifikacjach i finale.
W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych po konkursie finałowym, o zwycięstwie
w danej rundzie zdecyduje czas przejazdu zawodnika, najbliższy normie czasu w konkursie finałowym.
V.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Komisja Sędziowska zawodów w porozumieniu z Organizatorem cyklu.
Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu ma Komisja Sędziowska zawodów.

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE W DNIU 20-06-2022

