
MISTRZOSTWA OKRĘGU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZAWODY REGIONALNE W UJEŻDŻENIU

PŁOCHOCIN 12 -13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

1. Informacje ogólne:
1) Miejsce rozgrywania zawodów: „Ośrodek Jeździecki u Ani ” Płochocin 3, 72-003 Dobra
2) Kategorie:

a) Mistrzostwa Okręgu Zachodniopomorskiego w Ujeżdżeniu,
b) Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu

3) Termin: 12-13.10.2019
4) Organizator: Zachodniopomorski Związek Jeździecki
5) Osoby Oficjalne:

Sędzia Główny: Janusz Lawin
Sędzia: Jerzy Łukomski
Sędzia WZJ: Jolanta Turowska
Komisarz: Natasza Wolska
Dyrektor Zawodów: Anna van den Broeck

2. Warunki ogólne:
1) Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku

Jeździeckiego

3. Warunki techniczne:
1) Czworoboki konkursowe: 20m x 40m, 20m x 60m, podłoże piaszczyste / hala
2) Plac treningowy: otwarty podłoże piaszczyste + hala podłoże piaszczyste

4. Udział:
1) Kluby zarejestrowane w WZJ i PZJ oraz zawodnicy BPK.
2) Zawodnicy startujący w MO oraz ZR – osoby posiadające licencje PZJ / WZJ.
3) Konie – z licencjami PZJ i WZJ.
4) W kategorii Amator mogą brać udział zawodnicy posiadający uprawnienia wstępne lub uprawnienia 3

stopnia w karierze sportowej. Minimalny wiek - 18 lat.

5. Warunki udziału:
1) Dozwolony jest start w wyższej dowolnej kategorii wiekowej na zasadach w niej obowiązujących.
2) Zawodnicy startujący w kategorii wiekowej Młodzik mogą startować na wypinaczach.
3) Boksy : kontakt Anna van den Broeck telefon 600378242

6. Zgłoszenia i opłaty:
1) Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać do dnia 10.10.2019 poprzez stronę: zawodykonne.com



2) Opłata organizacyjna:
a) MO – 150 zł (za dwa dni łącznie)
b) ZR – 80 zł (za każdy start)

7. Dokumentacja i przepisy weterynaryjne:
1) Wymagana jest dokumentacja weterynaryjna dla koni zgodnie z przepisami PZJ.
2) Konie muszą posiadać aktualne szczepienia zgodnie z przepisami PZJ.
3) Lekarz weterynarii: Anna Dybska

8. Pozostałe:
1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
2) Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, zaleca się

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

9. Program zawodów:
1) Zebranie techniczne: sobota, 12.10.2019 godzina 8.30
2) Przewidywany początek konkursów o godz. 09.00.
3) Organizator zastrzega prawo zmian programie.
4) Wszystkie programy aktualnie obowiązujące dostępne są na stronie www.pzj.pl.

a) Na Mistrzostwach Okręgu dozwolona jest jazda na kiełźnie wędzidłowym niezależnie od klasy
konkursu, z batem oraz bez ostróg.

b) Wszystkie programy muszą być wykonywane z pamięci.
c) Klasyfikacja Mistrzostw Okręgu:

- Klasyfikacja w Mistrzostwach Okręgu ustalana jest na podstawie sumy wyników procentowych,
uzyskanych w konkursie półfinałowym i finałowym;
- w Mistrzostwach dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach
półfinałowych, natomiast w finale na jednym koniu, dowolnie wybranym przez zawodnika;
- do punktacji Mistrzostw zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego w danym konkursie
półfinałowym;
- W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch zawodników (dotyczy tylko
pierwszych trzech miejsc) o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie w półfinale.
- w kategorii wiekowej Junior Młodszy dozwolony jest start zawodnika w kategorii Junior Młodszy –
kuce oraz Junior Młodszy – konie
- dozwolone są dwa starty konia w MO pod zawodnikami z różnych kategorii wiekowych

Sobota 12.10.2019

- Mistrzostwa Okręgu (MO) – półfinał
- Zawody Regionalne (ZR)

Nr konkursu Klasa/kategoria MO Czworobok Program Wiek
zawodników

Konkurs nr 1 MOMłodziki – kuce półfinał 40 x 20 L – 1 9-11 lat

Konkurs nr 2 ZR - kuce x 40 x 20 L-1 x

http://www.pzj.pl


Konkurs nr 3 MO Junior młodszy – kuce półfinał 40 x 20 P - 6 12-15 lat

Konkurs nr 4 ZR - kuce x 40 x 20 P - 6 x

Konkurs nr 5 MO Junior młodszy –
konie półfinał 60 x 20 D - 2 12-15 lat

Konkurs nr 6 ZR konie x 60 x 20 D - 1 x

Konkurs nr 7 MO Junior - kuce półfinał 60 x 20 P - 1 Maksymalny wiek
zawodnika: 16 lat

Konkurs nr 8 MO Junior - konie półfinał 60 x 20 P - 1 16-18 lat

Konkurs nr 9 ZR konie x 60 x 20 P - 1 x

Konkurs nr 10 MO - kuce półfinał 60 x 20 N - 2 Maksymalny wiek
zawodnika: 16 lat

Konkurs nr 11 MOMłody jeździec - konie półfinał 60 x 20 N - 4 18 -21 lat

Konkurs nr 12 MO Senior - konie półfinał 60 x 20 C - 1 powyżej 18 lat

Konkurs nr 13 Amator - konie półfinał 60 x 20 L – 3 Powyżej 18 lat

Niedziela 13.10.2019

- Mistrzostwa Okręgu (MO) – finał

Nr konkursu Klasa/kategoria MO Czworobok Program Wiek
zawodników

Konkurs nr 14 MOMłodziki – kuce finał 40 x 20 L - 2 9-11 lat

Konkurs nr 15 MO Junior młodszy – kuce finał 40 x 20 P – 4 12-15 lat

Konkurs nr 16 MO Junior młodszy – konie finał 60 x 20 D – 3 12-15 lat

Konkurs nr 17 MO Junior - kuce finał 60 x 20 P - 2 Maksymalny wiek
zawodnika: 16 lat

Konkurs nr 18 MO Junior - konie finał 60 x 20 P - 2 16-18 lat

Konkurs nr 19 MO - kuce finał 60 x 20 N - 3 Maksymalny wiek
zawodnika: 16 lat

Konkurs nr 20 MOMłody jeździec - konie finał 60 x 20 N - 6 18 -21 lat

Konkurs nr 21 MO Senior - konie finał 60 x 20 C - 2 powyżej 18 lat

Konkurs nr 22 Amator - konie finał 60 x 20 D – 1 Powyżej 18 lat



10. Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, flots, puchary oraz medale dla uczestników Mistrzostw.

11. Catering:
Na terenie zawodów dostępny będzie bufet: „Spotkanie” – Events&catering”

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. 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.

2. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia o zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym
miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia, obrządzania oraz
transportu.

3. 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.

4. 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.

5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom opiekę po starcie w zawodach, jak również
humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki
weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.

6. FEI zobowiązuje osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dnu 15.09.2019 r.


