WROCŁAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
W JEŹDZIECTWIE
PARTYNICE - 20 .05 .2017r.
Organizatorzy:

Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych
Klub Jeździecki PARTYNICE

Kategoria:

ZAWODY TOWARZYSKIE WOM – UJEŻDŻENIE ; SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Miejsce:

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych
Wrocław – Partynice ul. Zwycięska 2

Termin:

20.05.2017

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników i koni należy przesyłać w terminie do dnia:
16.05.2017 do godz. 20.00 na adres: zawody.kjpartynice@wp.pl
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W ZAWODACH, INFORMACJE NALEŻY PODAĆ
NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 19.05.2017 DO GODZINY 20:00 na adres:

zawody.kjpartynice@wp.pl ;
Opłaty:

Starty dla uczestników Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży są
bezpłatne;
W przypadku zamówienia boksu 70 zł za dzień.

Uczestnicy:

Kluby i Sekcje zrzeszone w PZJ / DZJ, zawodnicy niezrzeszeni
Wrocławia i terenu Dolnego Śląska;

Warunki ogólne:

Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami PZJ;

Warunki techniczne:

Parkur– podłoże kwarcowe, rozprężalnia – podłoże kwarcowe;
Czworobok konkursowy i rozprężalnia – podłoże kwarcowe;

Sędzia Główny:

Krzysztof Ksztoń

Sędziowie:
Komisarz:
Gospodarz toru:
Dyrektor zawodów:
Dyrektor techniczny:
Lekarz weterynarii:

Ewa Formicka, Eliza Skórczyńska,
Kinga Ksztoń
Jacek Pękalski
Dariusz Matuszewski
Kamila Ksztoń
Leszek Januszewski

z

Skoki:

1. Konkurs Pony Open – przeszkody do 60 cm
Konkurs dwufazowy ( I faza zwykły, II faza zwykły art. 274.5.3).
2. Konkurs młodzik i junior młodszy – kuce – przeszkody do 80 cm
Konkurs dwufazowy ( I faza zwykły, II faza zwykły art. 274.5.3).
3. Konkurs junior młodszy – duże konie – przeszkody do 100 cm
Konkurs dwufazowy ( I faza zwykły, II faza zwykły art. 274.5.3).
4. Konkurs junior – przeszkody do 110 cm
Konkurs dwufazowy ( I faza zwykły, II faza zwykły art. 274.5.3).

Ujeżdżenie:

1.
2.
2.
3.

Program
Zawodów:

Nagrody:

Listy startowe:

Sprawy
organizacyjne:

Konkurs Pony Open - kuce – L-2;
Konkurs – młodzik i junior młodszy - kuce – L-2;
Konkurs – junior młodszy – duże konie – D-2;
Konkurs – junior – N6;

SZCZEGÓŁOWY PLAN WOM 2017 ORAZ GODZINY ROZPOCZĘCIA KONKURSÓW ZOSTANĄ PODANE
WRAZ Z LISTAMI STARTOWYMI W DNIU 18.05.2017;
UROCZYSTE DEKORACJE WOM 2017 ODBĘDĄ SIĘ PO ZAKOŃCZENIU OSTATNIEGO
KONKURSU NA PARKURZE.
EWENTUALNE ZMIANY ORAZ KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH
DYSCYPLIN ZOSTANIE PODANA PO ZATWIERDZENIU WSTĘPNYCH LIST
STARTOWYCH.

-flot's;
-medale;
-koszulki WOM 2017;
Listy będą widoczne na stronie: https://pl-pl.facebook.com/kj.partynice/
najpóźniej 18.05.2017 od godz. 18.00.
 Zgłoszenia powinny zawierać nr PZJ/ DZJ konia, imię i nazwisko i nr
PZJ/ DZJ zawodnika, klub oraz nr konkursu oraz informację w jakiej kategorii
zawodnik będzie startował.
 Jeżeli ktoś chce zamówić boks na zawody prosimy wysłać maila na
adres zawody.kjpartynice@wp.pl, za boks należy też uregulować
wpłatę w wysokości 70,00 zł na konto Klub Jeździecki Partynice numer
konta 42 1140 2017 0000 4402 1302 0203 do dnia 17.05.2017 roku, bez
wpłaty na konto nie gwarantujemy otrzymania boksów !
 Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ. Obowiązują aktualne badania
weterynaryjne koni oraz szczepienia. Bez w/w dokumentów konie nie będą
dopuszczone do startów!
 Osoby nieletnie proszone są o przedstawienie pisemnej zgody rodziców na
start w zawodach.
 Na całym terenie zawodów, wszystkie osoby dosiadające koni obowiązuje
noszenie prawidłowo zapiętego ochronnego nakrycia głowy (kask).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i kradzieże
podczas zawodów.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów, a w
przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń - do odwołania niektórych
konkursów lub ograniczenia puli nagród.
 Prosimy o dostarczenie paszportów koni do biura zawodów.
 Przypominamy o obowiązku posiadania numerów startowych.
 Wszelkie nieczystości pochodzenia zwierzęcego należy usuwać do gnojownika
usytułowanego koło stajni sportowej- czterdziesto boksowej.
 Przyczepy i koniowozy prosimy parkować wyłącznie na miejscu wyznaczonym

przez WTWK Partynice- parking przy stajni letniej w załączeniu mapa.
Za nieprzestrzegania ustaleń osoby naruszające będą ponosiły
konsekwencje finansowe

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, sta rannego
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, 16-04-2017, (PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ PREZESA DZJ)

Dla ułatwienia komunikacji na obiekcie przedstawiamy mapkę WTWK z zaznaczeniem
miejsc parkingowych dla samochodów i przyczep. Prosimy o przestrzeganie podanych
ustaleń. Za nieprzestrzegania ustaleń osoby naruszające będą ponosiły konsekwencje
finansowe.

