DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZAPRASZA NA
HALOWE ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W UJEŻDŻENIU
23.11.2014 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE :
 Miejsce rozgrywania zawodów : Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław
Kategoria: Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu
Termin:
23.11.2014 r.
1.2 Organizator: DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
1.3 Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów:
Lekarz weterynarii:

Małgorzata Brodziak
Przemysław Różycki

1.4 Gospodarz czworoboku: Jacek Pękalski
1.5 Sędziowie:
Sędzia główny: Ewa Formicka
Członkowie: Eliza Skórczyńska , Beata Bek sędzia/komisarz
II. WARUNKI OGÓLNE:
Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ
III. UDZIAŁ:
Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ/OZJ oraz możliwość startów dla zawodników bez
przynależności klubowej. Liczba zawodników: bez ograniczeń
IV. WARUNKI TECHNICZNE
Hala konkursowa (36 x 72) i rozprężalnia podłoże piasek kwarcowy
(rozprężenie będzie się odbywało na hali konkursowej przed każdym i po każdym
konkursie)SZCZEGÓŁY podamy WRAZ Z LISTAMI STARTOWYMI!!!!

Godzina rozpoczęcia zawodów: 9:00

V. WARUNKI UDZIAŁU:
a) zawodnicy – na koszt własny,
b) luzacy – na koszt własny,
c) konie – koszt transportu pokrywają delegujący.
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
6.1. Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia:

20.11.2014 r. do godz. 20.00 na adres:

zawody.dzj@op.pl

Boksy stajnia letnia (ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
zgłoszenia tylko na adres:
zawody.dzj@op.pl. do dnia 20.11.2014 r.

6.2.

Opłaty:

50 zł – od startu ///// 70 zł - boksy

Opłat należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej na 1 godzinę przed
rozpoczęciem konkursu. Bez dokonanych wpłat zawodnicy oraz konie będą skreślani z
list startowych.
Za każdą zmianę na listach startowych dokonaną później niż w/w terminie pobierana będzie
opłata w wysokości 20.00 zł.
Za konie zgłoszone po terminie pobierana będzie podwójna opłata organizacyjna.
VII. DOKUMENTACJA I PRZEPISY WETERYNARYJNE:
7.1. Wymagana dokumentacja koni:
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia, aktualną licencję.
Bez w/w dokumentów konie nie będą dopuszczone do startu.

Oprócz licencji na terenie zawodów koń ma obowiązek posiadać paszport sportowy lub
urzędowy w celach identyfikacyjnych
7.2. Dokumentacja dla klubów i zawodników zgodna z wymaganiami Polskiego Związku
Jeździeckiego
VIII. RÓŻNE:
8.1. Ochronne nakrycia głowy podczas dosiadania koni na zawodach ujeżdżeniowych –

regulują
Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia 2014 art. 427.1
Kask dla zawodników do 16 roku życia, pozostali uznaniowo: kask, toczek, cylinder, melonik

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże.
Listy startowe będą do wglądu: 22.11.2014 r. na stronie www.dzj.wroclaw.pl. ,
https://www.facebook.com/dzjez
8.3. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJE NALEŻY
PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO SOBOTY 22.11.2014 r. DO GODZINY 20:00 na adres:
zawody.dzj@op.pl

Uchwała Zarządu PZJ o podniesieniu standardów
bezpieczeństwa
Zarząd podjął uchwałę (Uchwała nr 323/42/Z/2012) o podniesieniu standardów
bezpieczeństwa uczestników rywalizacji sportowej w jeździectwie w postaci dodania w
II rozdziale, art. 8, pkt. 5-ego „Przepisów Ogólnych PZJ” o treści: „Na całym terenie
zawodów wszystkie osoby dosiadające koni (zawodnicy, trenerzy, luzacy, itp.), jak
również powożący i ich luzacy, muszą używać prawidłowo zapiętego ochronnego
nakrycia głowy.”

IX. PROGRAM ZAWODÓW:
23.11.2014 r.

Konkurs nr 1 – L3 (KOREKTA 2013) – seria A -towarzyski , seria B –regionalny
Konkurs nr 2 – P3 (KOREKTA 2013) - regionalny
Konkurs nr 3 – N7 (KOREKTA 2013) - regionalny
Konkurs nr 4– C4 (KOREKTA 2013) – regionalny
Konkurs nr 5 – C5 (KOREKTA 2013) - regionalny
Konkurs nr 6 – CC4 (KOREKTA 2013) - regionalny

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
X. NAGRODY
Konkursy: 1 - 6 – floot's
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 być 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 podróży
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.

Wrocław , 12.11.2014r.

Propozycje zatwierdzone przez Dolnośląski Związek Jeździecki

