PROPOZYCJE ZAWODÓW KRESY DRESSAGE CUP’ 2018
II ELIMINACJA
ZAWODY REGIONALNE ZR-A I ZAWODY TOWARZYSKIE ZT-A
1. Termin zawodów: 09.09.2018 r.
2. Miejsce zawodów: Klub Jeździecki KRESY Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz
3. Organizator: Klub Jeździecki KRESY Racławówka 291a, 36- 047 Niechobrz,
Izabella Orłowska tel. 604278813, adres mailowy: fryzyjskie@op.pl
4. Zgłoszenia: ostateczne do dnia 4 września 2018 r., zgłoszenia prosimy nadsyłać na drukach
PZJ na adres mailowy: fryzyjskie@op.pl
5. Osoby oficjalne:
• Komisja sędziowska:
Sędzia Główny – Małgorzata Mastalerczyk
Sędzia PZJ
WZJ– Izabella Orłowska
• Komisarz - w Komisji Sędziowskiej
• Gospodarz Toru - w Komisji Sędziowskiej
• Lekarz weterynarii zawodów – Rafał Magoń
• Dyrektor zawodów – Tomasz Orłowski
6. Program zawodów:
09 września 2018 (niedziela)
godz. 8.00 – 9.00 rejestracja, sprawy formalne
godz. 10.00:
•
•
•
•

Konkurs nr 1KDC klasy L1 – towarzyski i regionalny
Konkurs nr 2KDC klasy L2 – towarzyski i regionalny
Konkurs nr 3KDC klasy P1 – regionalny
Konkurs nr 4KDC klasy P2 – regionalny

Zawody rozgrywane będą zgodnie z regulaminem Kresy Dressage Cup oraz aktualnymi Przepisami i
Regulaminami PZJ:
•
•
•
•

Przepisy Ogólne z 2013 r. ze zm. Z 2014 r.
Przepisy Dyscypliny A z 2018 r,
Regulamin Dyscypliny A z 2018 r,
Regulamin Zawodów Towarzyskich zatwierdzony uchwałą Zarządu PZJ nr U/1507/20/Z/2017
z dnia 24.11.2017r.

GODZINA ROPOCZĘCIA KONKURSÓW MOŻE ULEC ZMIANIE
7. Organizator w ramach zawodów zapewnia miejsce do uwiązania i osiodłania koni oraz
dostęp do wody. Obowiązuje nakaz sprzątania odchodów po swoim koniu !!! Miejsce
składowania odchodów będzie oznaczone. W razie nieprzestrzegania tego nakazu
organizator ma prawo zażądać od uczestnika zwrotu kosztów sprzątania po koniu. Koszt
godziny pracy pracownika ośrodka wynosi 30 zł brutto.
8. OPŁATY: 100 zł/ jeden dzień zawodów bez boksu
• Wpłaty muszą być uregulowane na godzinę przed rozpoczęciem konkursu nr 1KDC.
• W przypadku nieuregulowania opłaty, zawodnik nie będzie dopuszczony do startu.

9. Na terenie ośrodka, w którym rozgrywane są zawody, obowiązują przepisy oraz regulaminy
Ośrodka Jeździeckiego KRESY dostępne na stronie www.fryzyjskie.pl
10. Warunki techniczne:
• Czworobok (hipodrom), wymiary: 60 x 20 [m]– podłoże piaszczyste z flizeliną
• rozprężania (hala), wymiary: 40 x 20 [m] – podłoże piaszczyste z flizeliną
11. Klasyfikacja ogólna:
• puchary za pierwsze 3 miejsca
• rozety dla wszystkich startujących w konkursie,
• dekoracja odbędzie się po zakończeniu przejazdów konkursowych
12. Zebranie techniczne: nie przewiduje się zebrania technicznego. Sprawdzanie dokumentów
koni i zawodników odbędzie się w biurze zawodów 09.09.2018 r. od. 8.00 do 9.00
13. Wymagane dokumenty:
• Ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów
• Aktualne badanie lekarskie zgodnie z przepisami PZJ (lekarz sportowy)
• Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców (Opiekunów) na udział w
zawodach na piśmie.
• Konie muszą posiadać paszport hodowlany lub PZJ, z wpisanymi aktualnymi szczepieniami
przeciwko grypie
• Zawodnicy (jeździec i koń) startujący w konkursach regionalnych muszą posiadać licencję WZJ
lub PZJ upoważniającą do udziału w zawodach
14. Informacje ogólne:
1) Odpowiedzialność:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań: trenerów,
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
wydarzeń wynikłych w czasie transportu i trwania zawodów.
2) Organizacja zawodów:
• W nadzwyczajnych okolicznościach nieprzewidzianych przepisami, organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie zawodów łącznie z odwołaniem zawodów.
15. Listy startowe:
• Dokonanie zmian na listach startowych (po ich wywieszeniu) za zgodą Sędziego Głównego –
20 zł na rzecz KJ KRESY (nie dotyczy skreśleń Koni z danego konkursu czy też z zawodów)
16. Protesty i skargi (art. 65 i art.66 Przepisów ogólnych PZJ) - każdy protest i skarga, ażeby były
ważne, muszą być zgłoszone na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 PLN.
17. Sprawy weterynaryjne:
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
1) Szczepienie podstawowe.
• Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień.
• Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia.
2) Szczepienie przypominające.
• Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od

drugiego szczepienia podstawowego;
3) Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
szczepienie bazowe;
4) Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach,
muszą być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od
poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia
terminu.
5) Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami,
wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
6) Koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w
paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
7) Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.
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.
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi
innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.
a) Warunki stajenne, żywienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz
nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Niedopuszczalne jest postępowanie, które może powodować cierpienie fizyczne
lub psychiczne konia podczas zawodów lub poza nimi.
b) Konie mogą być trenowane w sposób, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości
psychicznej. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne, powodują strach, lub
do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane.
c) Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy.
d) Sprzęt jeździecki musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
e) 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. Fachowa obsługa musi być zawsze gotowa do
zaopiekowania się koniem.
f) Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na
odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody.
2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to
także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia
lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
a) Tylko właściwie przygotowane konie i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w
zawodach.
b) 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 wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii.
c) Stosowanie środków dopingujących i niedozwolonych leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i jest
niedopuszczalne.
d) Po leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia przed
ponownym udziałem w zawodach.

e) Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi konia lub bezpieczeństwu
innych koni lub zawodników uczestniczących w zawodach.
f) Klacze ciężarne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem nie mogą startować w zawodach.
g) Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy
dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Udział w zawodach nie może naruszać dobrostanu konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów,
stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas
podróży powrotnej z zawodów.
a) Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej podłożu. 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.
b) Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo konia.
c) Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli może być zagrożony dobrostan
lub bezpieczeństwo koni. Należy zapewnić środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu
przejazdu.
d) 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) Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną.
4. 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, leczenia
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
a) Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna opieka weterynaryjna.
b) Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, to jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz
weterynarii musi zbadać konia.
c) W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki
w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą
wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.
d) Przypadki urazów koni podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i
jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać sposób minimalizowania ryzyka
występowania urazów.
e) 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.
f) Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery
sportowej.
5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia swojej
wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez: Małgorzatę Mastalerczyk
Podkarpacki Związek Jeździecki
w Rzeszowie dnia 15.
…..08.2018r.
Z A P R A S Z A M Y !!!!
PREZES ZARZĄDU KJ KRESY IZABELLA ORŁOWSKA

