PROPOZYCJE Regionalnych i Towarzyskich Zawodów Jeździeckich
w ujeżdżeniu i skokach przez przeszkody
Organizator:

Klub Jeździecki OSTOJA w Chrabołach

Miejsce zawodów:

Klub Jeździecki OSTOJA w Chrabołach, 16-002 Chraboły 80, gm. Dobrzyniewo Duże

Kontakt:

791-105-069, 790-886-969, system 531-447-752

Termin:

28-29 maja 2022 roku przełożone na 18-19.06.2022

Uczestnicy:

zawodnicy klubów zarejestrowani w WZJ/PZJ oraz niezrzeszeni

Komisja sędziowska:

sędziowie ujeżdżenia

Obsługa med-weter:

główny

Ewa Hadała Mikołajczuk

sędzia ujeżdżenia

Barbara Szymczak

sędzia główny skoków

Konrad Sewestian

delegat sędziowski PdlZJ

Sławomir Lasota

sędzia

Agnieszka Wasiluk

komisarz

Iabela Siniło

gospodarz toru

Daniel Piechota

zespół ratownictwa medycznego
lekarz weterynarii

Termin zgłoszeń:

Iga Łobuda

16 czerwca 2022 (czwartek)
Zgłoszenia przez panel:

www.zawodykonne.com

Zgłoszenie po terminie powoduje 50% wzrostu wpisowego.
Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku wniesienia
opłat.
Listy startowe będą dostępne w dniu 27/05/2022 około 20.00
Program zawodów:
UJEŻDŻENIE

1A

konkurs L-1 (TOW + ZR)

Sobota (18/06/2022)

2A

konkurs L-4 (TOW + ZR)

godzina 8.00

3A

konkurs P-1

4A

konkurs P-2

5A

konkurs N-1
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6A

konkurs N-6

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

1B

konkurs specjalny BABY (TOW)– wys. 60cm, z trafieniem w normę czasu

Sobota (18/06/2022)

2B

konkurs LL (TOW + ZR) - z trafieniem w normę czasu art.

godz. 14.00

3B

konkurs L – dwufazowy art. 274.1.5.3

4B

konkurs P – zwykły art. 238.2.1

5B

konkurs N – zwykły art. 238.2.1

Niedziela (19/06/2022)

6B

konkurs specjalny MINI BABY (TOW) – wys. 60cm, z trafieniem w normę czasu

godz. 10.00

7B

konkurs specjalny BABY (TOW) – wys. 80cm, z trafieniem w normę czasu

8B

konkurs LL (ZR)- dokładności art. 238.1.1

9B

konkurs L – zwykły art. 238.2.1

10B

konkurs P – dokładności z rozgrywką art. 238.1.2

11B

konkurs N– dwufazowy art. 274.1.5.3

Nagrody:

nagrody rzeczowe, medale, flo, puchary

Plac konkursowy:

parkur

– podłoże piaszczyste 75x70

rozprężalnia

– podłoże piaszczyste

Sprawy organizacyjne:


Wysokość wpisowego

100zł od konia za każdy dzień zawodów



Opłata za boks:

300 PLN - za 2 dni
200zł – za 1 dzień
rezerwacja boksów tylko telefoniczne Krzysztof Mościcki 791-105-069



Wysokość startowego

ujeżdżenie: L – 20zł, P – 25zł, N – 30zł.
skoki: LL/BABY - 20zł, L - 25zł, P - 30zł, N - 35zł
startowe w całości przeznaczone na nagrody, każdy przejazd oficjalny
bądź treningowy na czworoboku lub parkurze jest odpłatny wg. cennika powyżej

Dokumenty, sprawy różne:

Obowiązują wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z
Covid - 19 z dnia 28/03/2022
- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. regulaminów i przepisów PZJ. W przypadku braku dokumentów zawodnika
lub konia para nie będzie dopuszczona do startu w zawodach.
Badania lekarskie nie uwidocznione w systemie Artemor muszą być dostarczone przed zawodami do biura zawodów w
formie papierowej.
Zaświadczenie lekarskie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 rż. oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rż. może wydać
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
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Zaświadczenie dla zawodników pow. 23 rż. wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz
posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej oraz
ważny certyfikat PTMS.
- wymagane są ważne dokumenty identyfikujące oraz ważne szczepienia przeciw grypie koni. Konie nie posiadające ważnych
szczepień nie zostaną wpuszczone na teren zawodów.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w czasie trwania zawodów oraz
transportu przed i po zawodach.
- zawody odbędą się zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ oraz zasadami Jeździeckiej Ligi Podlasia 2022.
- zawodnicy startujący w konkursach towarzyskich muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW, a
zawodnicy niepełnoletni – dodatkowo pisemną zgodę rodziców i opiekunów prawnych na start w zawodach.
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.
Zapraszamy na zawody…
Organizator
Klub Jeździecki OSTOJA w Chrabołach
Propozycje zatwierdzone przez Kolegium Sędziów PdlZJ
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