WOLTYŻERKA 2016

Ranga zawodów: ZR-E

Miejsce: ŁĄCK

Data:21-22.05.2016
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zawody:
1.1

Zawody Regionalne: ZR-E

Zawody halowe:
Podłoże: piasek/trociny
Wymiary: 25mx20m
Kategoria:
Seniorzy , Juniorzy
Konkursy:
Zespołowe: Az-1*, Az-2*, Az-3*, Bz-1*, Bz-2*, Cz, Dz
Indywidualne: Ai-1*, Ai-2*, Ai-3*, Bi-1*, Bi-2*
Pary: Ap-1*, Ap-2*, Bp1*, Bp-2*, Cp-1*,Cp-2*

Zawody rozgrywane są wg następujących dokumentów:
1. Statut PZJ (tekst jednolity, ze zmianami z dn.03.03.2012r.)
2. Przepisy Ogólne PZJ (wyd.5.1, obowiązujące od dn.01.01.2014r.)
3. Regulamin krajowy rozgrywania zawodów w woltyżerce (z dnia 01.04.2010 r. ze
zmianami z dn. 01.01.2015 r.)
4. Przepisy Weterynaryjne PZJ (wyd.5, z dn.25.03.2010r.)
5. Przepisy antydopingowe PZJ (wyd.2, z dn.23.05.2010r.)
Data : 21-22.05.2016
Miejsce: ujeżdżalnia Stada Ogierów w Łącku, ul. Płocka 12 09-520 Łąck

 Organizator
Nazwa: Klub Jeździecki „Łąck” przy Stadzie Ogierów w Łącku
Adres: ul. Amazonki 3
Kod pocztowy: 09-520 Łąck
Telefon: 24 2629897 (w godz. 7-15)

WOLTYŻERKA 2016
Email : sekretariat@stadoogierow.pl
Internet: www.stadoogierow.pl
 Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Dyrektor Zawodów:
Biuro Zawodów:

Lech Drohomirecki
Joanna Gawłowska
Lidia Kaim

II. OSOBY OFICJALNE

1. Komisja Sędziowska:
Przewodniczący:

Elżbieta Dolińska

Sędzia PZJ:
Sędziowie:

Elżbieta Dolińska
Agnieszka Cisek

Członkowie:

Karolina Salamon

Sekretarze:
Komisarze:
Lek.wet.:
Lek.med.:

Zuzanna Heidrych
Joanna Gawłowska
Maciej Florysiak
TP-Trans

III. WARUNKI TECHNICZNE
Otwarcie stajni

data
20.05.2016

godzina

15:00

Zebranie techniczne (sprawdzanie dokumentów)

20.05.2016

Początek konkursów

21.05.2016

14:00

22.05.2016

12:30

Plac konkursowy/hala:
 podłoże: piasek/trociny
 wymiary:25mx 20m
Rozprężalnia:
 podłoże: piasek/trociny
 wymiary:2x 25mx 20m

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnictwo

Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p.1-2 Przepisów Ogólnych PZJ oraz Rozdział III
Regulaminu krajowego rozgrywania zawodów w woltyżerce:

2. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń ostatecznych: 18.05.2016

WOLTYŻERKA 2016

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bazamg@wp.pl
Zgłoszenia muszą zawierać: imię nazwisko zawodnika, zawodnika- lonżującego rok
urodzenia, numer licencji PZJ/WZJ, imię konia i numer paszportu, numer konkursu i kategorię

3. Warunki finansowe:
Boksy o wymiarach:3,5m x 3,5m - opłata za boks: 100 zł (pt-niedz.), 70 zł (jeden dzień)
Wpisowe: 80 zł (od zawodnika)
Startowe: 20 zł (za jeden konkurs)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Na koszt własny.
Proponowane hotele:
nocleg w Stadzie Ogierów w Łącku (40 zł-55 zł/os./db)
Wyżywienie:

Możliwość wykupienia wyżywienia
śniadanie 15 zł, obiad 30 zł, kolacja 15 zł

5. Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące
mieć miejsce podczas zawodów i transportu

V. KONKURSY ZAWODÓW REGIONALNYCH
Sobota 21 maja 2016 r. od godz. 14:00
Konkurs nr 1
Konkurs indywidualny (Ai-3*)
-program obowiązkowy TEST 3 (galop w lewo),
Konkurs nr 2
Konkurs indywidualny (Bi-1*)
-program obowiązkowy TEST 1 (galop w lewo),

Konkurs nr 3
Konkurs zespołowy Dz
-program obowiązkowy TEST C (stęp w lewo),
-program dowolny TEST 1(stęp w lewo).
Program dowolny wykonywany jest bezpośrednio po programie obowiązkowym.
Konkurs nr 4
Konkurs zespołowy Az-3*
-program obowiązkowy TEST 3 (galop w lewo),
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Konkurs nr 5
Konkurs zespołowy Cz
-program obowiązkowy TEST C (galop w lewo),
-program dowolny TEST 1 (stęp w lewo ).
Program dowolny wykonywany jest bezpośrednio po programie obowiązkowym. Obowiązuje
dostosowanie długości wypinaczy do stępa.
Konkurs nr 6
Konkurs par (Cp-1*)
-program obowiązkowy TEST C (stęp w lewo),
-program dowolny (stęp w lewo)
Konkurs nr 7
Konkurs par (Cp-2*)
-program obowiązkowy TEST C (galop w lewo),
-program dowolny (stęp w lewo)

Konkurs nr 8
Konkurs indywidualny (Ai-3*)
-program dowolny (galop w lewo)

Niedziela 22 maja 2016 r. od godz. 13:00

Konkurs nr 1
Konkurs zespołowy Az-3*
-program dowolny (galop w lewo)
Konkurs nr 2
Konkurs par (Cp-1*)
-program dowolny (stęp w lewo)
Konkurs nr 3
Konkurs par (Cp-2*)
-program dowolny (stęp w lewo)
Konkurs nr 4
Konkurs indywidualny (Bi-1*)
-program dowolny (galop w lewo)
Konkurs nr 5
Konkurs indywidualny (Ai-3*)
-program techniczny (galop w lewo)

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.
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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.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ
Warszawa, dn. …………………

Poznań, 2016-05-04
Elżbieta Dolińska

