PROPOZYCJE HALOWEGO PUCHARU
WARSZAWY I MAZOWSZA W
UJEŻDŻENIU
4-6.03.2016
SKJ POCZERNIN

I. ORGANIZATOR:
SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI POCZERNIN
POCZERNIN 43
09-142 ZAŁUSKI koło PŁOŃSKA
www.poczernin.pl
II. BIURO ZAWODÓW:
SKJ POCZERNIN EUGENIUSZ KOCZORSKI Tel.+48 601 397 770
III. OSOBY OFICJALNE
1. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
SĘDZIA GŁÓWNY:
CZŁONKOWIE:

MARIA PILICHOWSKA
ANNA PIASECKA
MARLENA GRUCA
DOROTA KACZMARCZYK

2.

KOMISARZ ZAWODÓW:

ROTACYJNIE

3.

LEKARZ WETERYNARII :

DR. MARIUSZ GĘBKA

4.

OBSŁUGA KOMPUTEROWA I SPIKERSKA:

JACEK RYCZYWOLSKI +48692991471

5.

DYREKTOR ZAWODÓW:

BRYGIDA GAWRYSZEWSKA
z-ca dyrektora MARCIN WOLDAŃSKI
+48502433156 m.woldanski@gmail.com

IV. WARUNKI OGÓLNE
- Regulamin rozgrywania Mistrzostw Warszawy i Mazowsza oraz Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza
- Przepisy Ogólne PZJ
- Przepisy Weterynaryjne PZJ
- Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ
- Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia
- Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów w Ujeżdżeniu
- Nagrody rzeczowe będą przyznawane za każdy konkurs, bezpośrednio po jego zakończeniu. Obowiązuje łączna
klasyfikacja zawodników startujących w danym konkursie w ramach ZR i HPWiM
- Zawodnicy startujący w ramach ZR nie będą klasyfikowani w ramach rund HPWiM
- Zawodników startujących w ZR obowiązuje Regulamin i zasady HPWiM
- Zawodnicy chcący wystartować w programach dowolnych w ramach ZR muszą uzyskać minimum 60% w jednym z
konkursów kwalifikacyjnych. Konkursami kwalifikacyjnymi są konkursy zarówno pierwszego i drugiego dnia
- W HPWiM AMATORÓW mają prawo startu zawodnicy nie posiadający obecnie ani w przeszłości licencji sportowej A
(zawody towarzyskie)
V. ZGŁOSZENIA:
- Wyłącznie na oficjalnych drukach pzj na adres: htezawody@gmail.com
- W zgłoszeniu należy podać rangę zawodów: HPWiM, ZR, ZT
- Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za boksy z informacją o planowanym terminie
przyjazdu
- Informację o potrzebie zapewnienia podłączenia prądu dla koniowozu
- Termin zgłoszeń ostatecznych 29.02.2016
- Obowiązują numerki startowe
VI. BOKSY
Organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo dla uczestników
Halowego Pucharu Warszawy i Mazowsza.
VII. OPŁATY:
- Wpisowe:

300 pln za rundę HPWiM od pary
300 pln za trzy konkursy w Zawodach Regionalnych od pary, 120 pln pojedynczy konkurs
- Boksy: w stajni polowej, murowanej, angielskie w cenie 300 pln za całe zawody (boksy gotowe będą od czwartku od
godziny 10:00). Boks za jeden dzień zawodów 100pln. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma). Prosimy
pamiętać o zabraniu wiader i żłobów.
- Istnieje możliwość dokupienia na miejscu: słomy (10 pln), siana (15 pln).
- Podłączenie koniowozu do prądu 100 pln za całe zawody (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu potrzebę podłączenia
koniowozu).
Opłaty na nr rachunku bankowego:

85 8241 0009 0008 9715 2000 0001
Poczernin 43
09-142 Załuski koło Płońska
VIII. ŚWIADCZENIA DODATKOWE I TOWARZYSZĄCE:
- Przez cały czas trwania zawodów czynna będzie restauracja na terenie zawodów.
IX. SPRAWY WETERYNARYJNE:
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
Obowiązuje następujący schemat szczepień:
A) szczepienie podstawowe:
-pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
-drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
B) szczepienie przypominające:
-co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji)
-żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

X. WARUNKI TECHNICZNE:
- Hala konkursowa 64m x 28m z podłożem kwarcowym
- Rozprężalnia: hala 48m x 20m z podłożem kwarcowym
XI. PROGRAM ZAWODÓW:
HALOWY PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA (HPWiM)
I dzień
II dzień
III dzień
Klasa
Nr
Program Nr
Program Nr
Młodzicy
1
L-1
10
L-3
19
(kuce)
Juniorzy
Młodsi
2
L-4
11
P-3
20
(kuce)
Juniorzy
3
P-3
12
P-4
21
(kuce)
Juniorzy
4
D-1
13
D-2
22
Młodsi
Juniorzy
5
D-3
14
D-4
23
Młodzi
6
N-4
15
N-5
24
Jeźdźcy
Seniorzy
7
C-1
16
C-2
25
Klasa CC
8
CC-1
17
CC-3
26
Klasa CS
9
CS-1A
18
CS-1
27
ZAWODY REGIONALNE (ZR)
I dzień
Klasa
Nr
Program
Klasa L
1
L-1*
Klasa D
4
D-1*
Klasa N
6
N-4*
Klasa C
7
C-1*

II dzień
Nr
10
13
15
16

Program
L-3*
D-2*
N-5*
C-2*

III dzień
Nr
19
22
24
25

Program

Uwagi

L-5

czworobok 20x40

P-5

czworobok 20x40

P-5

czworobok 20x40

P-5

czworobok 20x60

N-7

czworobok 20x60

N-7

czworobok 20x60

C-4
CC-6
CS-5

czworobok 20x60
Runda otwarta, czworobok 20x60
Runda otwarta, czworobok 20x60

Program
L-5
P-5
N-7
C-4

Uwagi
czworobok 20x40
czworobok 20x60
czworobok 20x60
czworobok 20x60

HALOWY PUCHAR WARSZAWY I MAZOWSZA AMATORÓW
I dzień
II dzień
III dzień
Klasa
Uwagi
Nr
Program Nr
Program Nr
Program
Amatorzy
czworobok 20x40,
1T
L-1*
2T
L-2*
3T
L-5
ZAWODY TOWARZYSKIE
*konkursy kwalifikacyjne
Obowiązują programy edycja 2015.
Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronach: www.htezawody.pl, www.swiatkoni.pl
XII. NAGRODY:
- Gwarantowana minimalna pula nagród w zawodach: 15 000 pln
- W HPWiM nagrody finansowe i rzeczowe
- Dla finalistów HPWiM nagrody finansowe za rundy
- Dla zwycięzców HPWiM floot’s, medale, puchary i derki
- Do dekoracji rundy HPWiM zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Puchar bez względu na uzyskany
wynik
- Dla uczestników ZR wyłącznie nagrody rzeczowe i floot’s
- W ZR floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie
- W HPWiM AMATORÓW (ZT) wyłącznie nagrody rzeczowe

- Planowana wysokość nagród pieniężnych w poszczególnych rundach HPWiM w pln (ŁĄCZNIE 5600 PLN):
NAGRODY
I MIEJSCE II MIEJSCE
III MIEJSCE
IV MIEJSCE
SUMA
FINANSOWE w rundach
z podziałem na kategorie
wiekowe
Młodzicy kuce
150
100
50
300
Juniorzy Młodsi kuce
200
150
100
500
Juniorzy kuce
250
200
150
600
Juniorzy Młodsi
200
150
100
500
Juniorzy
250
200
150
600
Młodzi Jeźdźcy
250
200
150
600
Seniorzy
500
400
300
100
1300
Puchar CC
300
200
100
600
Puchar CS
300
200
100
600
- Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest obecność na dekoracji
- Nagrody za miejsca w których nie zostali sklasyfikowani zawodnicy nie są dodawane do puli nagród
XIII. INFORMACJE DODATKOWE:
- W czasie trwania zawodów obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną oraz lekarz weterynarii.
- Organizator nie zwraca opłat za wpisowe i startowe jeżeli rezygnacja ze startu następuje po ostatecznym
terminie zgłoszeń.
- Rezygnacja ze startu po ostatecznym terminie zgłoszeń nie zwalnia z opłaty za boks
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni
jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych, przed, w trakcie i po
zakończeniu zawodów.
- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa jedynie za zgodą
sędziego głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.
- Organizator będzie egzekwował prawnie roszczenia finansowych wobec zawodników, którzy nie wniosą opłaty
za boksy i zrezygnują z udziału w zawodach po ostatecznym terminie zgłoszeń.
- Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach.
XIV.ZAKWATEROWANIE:
- Hotel klubowy SKJ Poczernin, pokoje dwuosobowe – 60 PLN/osoba. Tel. (23) 662 95 59
- Hotel „Poświętne” – odległość ok. 6 km. Tel. 236630740; 236624272 Cena pokoi: 1 os. / 72 PLN;
2 os. / 90 PLN; 4 os. / 162 PLN; 5 os. / 180 PLN
- Hotel „Dworek Marzenie” – ok. 5 km. Tel. 236621353; 606497143 Cena pokoi: 1 os. / 100 PLN;
2 os. / 150 PLN; 3 os. / 210 PLN; 4 os. / 240 PLN; 5 os. / 300 PLN

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania
z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji
sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w
zawodach.
a) Prawidłowe postępowanie z koniem
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu.
Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub
poza nimi.
b) Metody treningowe
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny.
Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio
przygotowane.
c) Kucie i sprzęt
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
d) Transport
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze
wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców.
Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.
e) Przejazd
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia
i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zwodów.
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach.
b) Stan zdrowia
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać
dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii
c) Doping i leczenie
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu
weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.
d) Zabiegi chirurgiczne
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników
uczestniczących w zawodach.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem.
f) Nadużycie pomocy
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
a) Tereny zawodów
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z
myślą o bezpieczeństwie konia.
b) Podłoże
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące
prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni.
c) Ekstremalne warunki pogodowe
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą
być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.
d) Stajnie podczas zawodów
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze
musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.
e) Odpowiednia kondycja do podróży
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po
zakończeniu kariery sportowej.
a) Leczenie weterynaryjne
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów,
jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia.
b) Skierowanie do kliniki dla koni
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego
diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.
c) Urazy podczas zawodów
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny
być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.
d) Eutanazja
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza
weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
e) Emerytura
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie
opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.

