Propozycje Kombinowanych Zawodów Jeździeckich
w Ujeżdżeniu, Próbach Caprillego, Skokach i Pony Games
VIII eliminacja Otwartego Mazowieckiego Pucharu Młodzików
i Dzieci
„ŚW. HUBERT - SZUKANIE LISA”
KJ Bałałajka Budy Michałowskie
Sobota 01.10.2022
1. Organizator: KJ Bałałajka Kontakt : 601 356 731, 509 286 062
2. Miejsce zawodów: KJ Bałałajka„ Budy Michałowskie 76
(między Międzyborowem i Jaktorowem)
3. Termin : 01.10.2022 (sobota), godz. 10.00
4. Zgłoszenia do 27.10.2022 (środa) – mail: leszek.doraczynski@wp.pl
z podaniem roku urodzenia zawodnika oraz danych o koniu (kuc; duży koń).
5. Osoby oficjalne:
- Sędzia Główny: Magda Wojda
- Sędziowie: Maria Pilichowska, Leszek Doraczyński
- obsługa komputerowa, spikerka: Leszek Doraczyński
- biuro zawodów: KJ Bałałajka
6. Program zawodów - od. godz. 10.00

Uwaga! Dla chętnych po zakończeniu przejazdu dodatkowe zadanie „Hubertusowe szukanie lisa” !!!
Część I – Ujeżdżenie
Konkurs nr 1, program specjalny, bez galopu (czworobok 20 x 40 m)
Konkurs nr 2, program L-7 (czworobok 20 x 40 m) (w tym kategoria Młodzików OMPMiD)
Konkurs nr 3, program L-3 (czworobok 20 x 40 m) (w tym kategoria Dzieci OMPMiD)
CZO-1 „Czworoboki Otwarte”, programy wg zgłoszenia, np. programy Odznak
Jeździeckich, L1, itd. (czworobok 20 x 40 m)
"Czworoboki otwarte" - programy wybrane dowolnie przez zawodnika i oceniane przez
sędziego bez klasyfikacji miejsc i dekoracji. Zawodnicy zobowiązani są do przywiezienia
ze sobą dwóch egzemplarzy karty punktowej wybranych programów.

Część II – Próby Caprillego (rozgrywane na czworoboku 20 x 40 m !!!)
Konkurs nr 4, Próba Caprillego, program CAP-60-L-1, wys. 50 cm,
(w tym kategoria Młodzików OMPMiD),
Konkurs nr 5, Próba Caprillego, program CAP-60-P1, wys. 60 cm,
(w tym kategoria Dzieci OMPMiD)
Programy konkursów dostępne są na stronie www.proba-caprillego.pl
Część III – Skoki
Konkurs nr 6, dokładności, wys. 50 cm (art. 238.1.1) (zaliczany do OMPMiD)
Konkurs nr 7, dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1) (zaliczany do OMPMiD)
Konkurs nr 8, zwykły, wys. 70 cm (art. 238.2.1) (zaliczany do OMPMiD)
Konkurs nr 9, zwykły, wys. 80 cm (art. 238.2.1) (zaliczany do OMPMiD)
Część IV - Pony Games
Konkurs nr 10 - PG-1, przejazdy z osobą towarzyszącą,
Konkurs nr 11 - PG-2, przejazdy samodzielne (zaliczany do OMPMiD i MLPG)
7. Konkursy rozgrywane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i regulaminach PZJ
oraz Regulaminem OMPMiD 2022 i Regulaminem MLPG..
8. Warunki startu:
- zawodnicy - posiadanie w bazie Artemor PZJ aktualnych danych o aktualnych badaniach
lekarskich i ubezpieczeniu NNW (oraz zgodę na start rodziców/opiekunów prawnych w
przypadku osób niepełnoletnich) LUB złożenia pisemnego „Oświadczenia” o ich
posiadniu przez osobę do tego upoważnioną!
Treść odnośnego „Oświadczenia” opublikowana jest w „Komunikatach” w informacji o
zawodach na stronie www.zawodykonne.pl oraz dostępna będzie przed konkursami
zawodów w biurze zawodów!
- konie - minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
9. Nagrody: flots i nagrody honorowe
10. Opłaty wpisowe: - 50 PLN / jeden start pary zawodnik/koń
11. Catering na terenie zawodów.
12. Parking: koniowozy, przyczepy do przewozu koni oraz samochody osobowe parkować
można w wyznaczonych miejscach.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan
konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod
treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w
zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków
nadużywania pomocy medycznej.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i
ich bezpieczeństwo, także podczas podroży 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie
jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich
aspektów współpracy z koniem.

