ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
W UJEŻDŻENIU

29.06-01.07 2018
1. Organizator:

Hipodrom Sopot sp. z o.o.

2. Godzina rozpoczęcia:

piątek, sobota 08:00, niedziela po konkursach CDI (może ulec zmianie)

3. Miejsce zawodów:

Hipodrom Sopot ul. Polna 1.

4. Warunki techniczne:

czworobok kwarcowy (20x60), rozprężalnia - (69x39) kwarc.

5. Zabezpieczenie medyczne na miejscu.
6. Osoby oficjalne
Sędzia Główny:

Zofia Górska

Sędzia PZJ:

Wacław Pruchniewicz

Członkowie:

Marlena Gruca- Rucińska, Eva-Maria Vint-Warmington, Raphael Saleh, Peter Holler

Szef Komisarzy:

Katarzyna Widalska

Komisarz:

Natalia Smagacz, Tadeusz Wajs, Didier Ferrer

Delegat Weterynaryjny PZJ: Zdzisław Peczyński
Lekarz weterynarii:

Andrzej Bereznowski (502657021)

Powiatowy Lek. Wet.:

Elżbieta Żebrowska (58 622 31 66)

Dyrektor zawodów:

Agata Jarzycka ( 516 132 072

Kowal zawodów:

Adam Czerwiński (690 967 267)

Szef Stajni

Aleksandra Włudarczyk (513908511)

7. Otwarcie Księgowości:

od 09 do godziny po zakończeniu konkursów

8. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ.
9. Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty zgodnie z przepisami
PZJ.
10. Zgłoszenia: do środy poprzedzającej zawody lub do wyczerpania limitu przyjmowanych koni.
https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia
Zapisy do konkursów piątkowych należy zaznaczyć przy zgłaszaniu na www.zawodykonne.com
W czwartek w godzinach 18-19 istnieje możliwość korekty zgłoszeń piątkowych.
Zapisów na kolejne dni należy dokonać w biurze zawodów najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniego
konkursu dnia poprzedzającego.
11. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem.
Na konto: PKO Bank Polski S.A.O/POB 73 1440 1101 0000 0000 1146 9353
z dopiskiem: HZRB_11.2017_nazwisko_zawodnika_koń
12. Ilość boksów ograniczona; stare stajnie max. 100 boksów, plus boksy mobilne.
13. Wielkość boksów w stajniach starych: stajnia nr 1 – 3,5mx2,8m; stajnia nr 2 2,5mx3,15m; stajnia nr 3 –
2,65mx3,15m; stajnia nr 5 3,75mx2,8m; stajnia nr 6 i 7 3,10mx3,15m. Niektóre stajnie mogą być wyłączone z
użytkowania podczas zawodów.
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14. Zgłaszając się na zawody, zgłaszający akceptuje warunki stajenne dla koni oraz fakt, iż o przydziale
boksów decyduje organizator.
15. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana.
16. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.
17. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia
w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach
na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych
itp.
18. Noclegi:
• Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu
• Sopot Focus Hotel Premium
• Hostel Stacja Plaża; -15% na hasło Hipodrom
• Partner „Plac Rybaków INN”; -15% na hasło Hipodrom
• Park 45 Hotel & Camping Sopot: -10% na hasło Hipodrom
19. Opłaty
Opłata
boks ze słomą w stajni namiotowej
każdy dodatkowy dzień
boks ze słomą w stajni murowanej nowe stajnie / stare – ograniczone
ilości
każdy dodatkowy dzień
opłata za utylizację obornika
boks gospodarczy (jeśli dostępny)
podłączenie samochodu do prądu

Koszt (pln)
300 zł
50 zł
450 zł / 350

100 zł
175 zł
300 zł
200 zł (od czwartku do niedzieli,
każdy dodatkowy dzień 60PLN)
fundusz badań antydopingowych
15 zł od startującego konia
siano (balik)
21 zł
słoma (balik)
21 zł
trociny (balot)
85 zł
pasza
Własna
opłata za rundę
300 zł
opłata za jeden start
120 zł
zmiany na opublikowanych listach startowych
50 zł
Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie karane kwotą
500 zł.
20. Zwroty opłat a wycofanie z zawodów
•
•

Wycofanie do dnia 20.06.2018 – 100% zwrot opłat
Wycofanie od 21.06.2018 – opłaty nie zostają zwrócone

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. W przypadku dużej
ilości zgłoszeń zawody mogą się rozpocząć w czwartek
22. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
23. Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 3 zgłoszonych koniach.
24. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 21 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku zostaną
one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów.
25. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym.
26. Wymagana dokumentacja dla koni: dokumenty wg regulaminów PZJ oraz aktualne szczepienia

ochronne. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:
szczepienie podstawowe: pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień drugie szczepienie – nie
wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia szczepienia
przypominające: co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji):
żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem na
zawody.
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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.
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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.
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Floot’s dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie i dla wszystkich koni startujących w konkursach dowolnych do muzyki.
Puchary dla zwycięzców wszystkich konkursów. Pula nagród pieniężnych na Zawodach Ogólnopolskich 5 000 zł
- rozdział nagród zgodnie z poniższą tabelą:
Do dekoracji wyjeżdża 5 pierwszych par.

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

RUNDA

Nr

Konkurs

Nagrody

Nr

Konkurs

Nagrody

Nr

Konkurs

Nagrody

DZIECI

1. CDN

D-1

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

7. CDN

D-2

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

13. CDN

D-3

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

KUCE

2. CDN

N-1

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

8. CDN

N-2

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

14. CDN

N-7

Miejsca I-III
nagrody rzeczowe

OTWARTA I

3. CDN

N-4

I m-ce: 120 zł
II m-ce: 90 zł
III m-ce: 50 zł

9. CDN

N-5

I m-ce: 120 zł
II m-ce: 90 zł
III m-ce: 50 zł

15. CDN

N-6

I m-ce: 150 zł
II m-ce: 110 zł
III m-ce: 60 zł

OTWARTA II

4. CDN

C-1

I m-ce: 120 zł
II m-ce: 90 zł
III m-ce: 50 zł

10. CDN C-2

I m-ce: 120 zł
II m-ce: 90 zł
III m-ce: 50 zł

16. CDN

C-4

I m-ce: 150 zł
II m-ce: 110 zł
III m-ce: 60 zł

MAŁA RUNDA 5. CDN

CC-4

I m-ce: 160 zł
II m-ce: 120 zł
III m-ce: 80 zł

11. CDN CC-5

I m-ce: 160 zł
II m-ce: 120 zł
III m-ce: 80 zł

17. CDN

CC-7

I m-ce: 300 zł
II m-ce: 250 zł
III m-ce: 200 zł

DUŻA RUNDA

CS-1

I m-ce: 200 zł
II m-ce: 150 zł
III m-ce: 100 zł

12. CDN CS-2

I m-ce: 200 zł
II m-ce: 150 zł
III m-ce: 100 zł

18. CDN

CS-5

I m-ce: 400 zł
II m-ce: 300 zł
III m-ce: 250 zł

6. CDN

Propozycje ZO zatwierdzone przez PZJ 2018-05-22
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