Woltyżerka 2015

Propozycje
Gajewniki, 04.10.2015
Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce Sportowej

Woltyżerka 2015

Ranga zawodów:
ZO - E

Miejsce:
Stajnia Gajewniki

Data:
04.10.2015

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ:
• Statutem Polskiego Związku Jeździeckiego
• Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
• Regulaminem rozgrywania krajowych zawodów z Woltyżerki Polskiego Związku
Jeździeckiego
• Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
• Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego
Zatwierdzone przez PZJ (Elżbieta Dolińska)
Warszawa, dnia 03.09.2015 r.
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I INFORMACJE OGÓLNE
1. Ranga zawodów

Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce Sportowej
ZO-E

2. Miejsce zawodów

Stajnia Gajewniki,
Gajewniki 2, 98-220 Zduńska Wola

3. Termin zawodów

04.10.2015

4. Organizator zawodów

Stowarzyszenie Agro-Aves,
Gajewniki 2, 98-220 Zduńska Wola

5. Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Damien Manitta
605 896 418
Dyrektor zawodów: Kamila Smoderek
609 631 421
Biuro zawodów: Łukasz Pluta
667 220 025

II WARUNKI OGÓLNE
1. Osoby oficjalne:
Komisja sędziowska:
Sędzia główny zawodów: Elżbieta Dolińska
Sędzia PZJ: Elżbieta Dolińska
Członkowie: Dalibor Blazek (CZE)
Komisarze zawodów: Kamila Smoderek, Elżbieta Dolińska
Lekarz weterynarii: Milena Soból
Zabezpieczenie karetki typu „P”
2. Warunki techniczne
data

godzina

Otwarcie stajni

03.10.2015

16:00

Zebranie techniczne

04.10.2015

9:00

Zawody na hali
plac konkursowy:
wymiary: 20mx25m
podłoże: piasek
rozprężalnia:
wymiary: mała hala 20mx16m i duża hala 60mx23m (z wyłączeniem miejsca areny konkursowej)
podłoże: piasek
W dniu 03.10.2015 hala do treningów dostępna w godzinach 17:00 - 19:30.
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III WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo

Zgodnie z Art. 18 p. 1-5 i Art. 29 p. 1-2
Przepisów Ogólnych PZJ oraz rozdział III
Regulaminu Woltyżerki.

2. Termin zgłoszeń wstępnych

18.09.2015

3. Termin zgłoszeń ostatecznych

18.09.2015

4. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem
jednocześnie na 2 adresy:

stajniagajewniki@gmail.com
kamila.smoderek@gmail.com

Zgłoszenia muszą zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL,
nr licencji PZJ, przynależność klubową, rodzaj konkursu i kategorię
imię i nr paszportu konia, imię i nazwisko lonżującego, nr licencji PZJ
3. Warunki finansowe:
1. Opłata organizacyjna zawodnika:

wpisowe: 50zł
startowe 25zł (za jeden konkurs)

2. Opłata organizacyjna za boks:

50 zł za dobę (organizator zapewnia słomę i
siano)

3. Rozliczenie:

Opłata wpisowa i opłata za boks do 25.09.2015
opłata startowa w dniu zawodów 04.10.2015 od
godz. 8:00 do godz. 9:00 w biurze zawodów w
Stajni Gajewniki

Opłatę wpisowa i opłatę za boks prosimy kierować na konto:
Bank PeKaO S.A. Zduńska Wola
41 1240 3305 1111 0000 2951 6012
potwierdzenie przelewu prosimy wysłać mailem na: stajniagajewniki@gmil.com do 25.09.2015
4. Zakwaterowanie na koszt własny

Na terenie obiektu Stajnia Gajewniki:
hotel przy hali, pokoje dwuosobowe z łazienką i
tv (90 zł za dobę za pokój)

5. wyżywienie na koszt własny

Na terenie obiektu Stajnia Gajewniki
bar Le Manege

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć
miejsce podczas zawodów i transportu.
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IV RÓŻNE
1. Kolejność startów zawodników zostanie ustalona przez Organizatora po wpłynięciu zgłoszeń
ostatecznych.
2. Wpłaty opłat startowych oraz sprawdzenie dokumentów zawodników i koni odbędą się w dniu
zawodów w godz. 8:00-9:00 w biurze zawodów w Stajni Gajewniki.
3. Dokumenty zawodników, lonżujących i koni przedstawia szef ekipy. Dokumenty regulowane
przepisami PZJ oraz Regulaminem Woltyżerki z aktualnymi wpisami.
4. Zaleca się aby konie oraz uczestnicy zawodów posiadali własne ubezpieczenie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian wynikających z przyczyn obiektywnych w programie
zawodów.
6. Program zawodów i lista startowa zostaną rozesłane do 01.10.2015.
7. Początek konkursów 04.10.2015, około godz. 10:00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 14:00.
V PROGRAM ZAWODÓW
Rodzaje konkursów:
Konkurs nr 1
Konkurs zespołowy Cz

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test C (galop w lewo)
program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 2
Konkurs zespołowy Dz

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test C (stęp w lewo)
program dowolny (stęp w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 3
Konkurs indywidualny kobiet Ai - 1*

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test 1 (galop w lewo)
program dowolny - (galop w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 4
Konkurs indywidualny kobiet Ai - 3*

Program będzie wykonywany w dwóch rundach.
I runda: program obowiązkowy – test 3 (galop w lewo),
program dowolny - (galop w lewo)
II runda: program techniczny (galop w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 5
Puchar Młodych Talentów Bi - 1*

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test 1 (galop w lewo)
program dowolny - (galop w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 6
Konkurs par Cp - 1*

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test C (stęp w lewo)
program dowolny – test 2 (stęp w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Konkurs nr 7
Konkurs par Cp - 2*

Program będzie wykonywany w jednej rundzie.
I runda: program obowiązkowy – test C (galop w lewo)
program dowolny – test 2 (stęp w lewo)
Sędziowie B: Dalibor Blazek A: Elżbieta Dolińska

Programy dowolne w I rundzie będą wykonywane bezpośrednio po programach
obowiązkowych w trakcie tego samego startu.
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VI NAGRODY
zawodnicy: dyplomy, medale, flots, nagrody rzeczowe
konie: flots
lonżujący: medale i flots
VII KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że
wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sport konny, będą przestrzegać zasad
niniejszego kodeksu postępowania z koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku
dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metody treningu, starannego
obrządku, kucia i transportu.
3. Koń 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 nadużycia pomocy medycznej.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki w stajni, kondycji konia i bezpieczeństwo także
podczas podróży powrotnej z zawodów.
5. 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
końmi.

