POWOŻENIE 2019
Ranga zawodów: MPMK

Miejsce: STADO OGIERÓW KSIĄŻ

Data: : 4-6.10.2019

WARUNKI OGÓLNE:
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami:
-

Statut Polskiego Związku Jeździeckiego
Przepisy Ogólne Polskiego Związku Jeździeckiego
Regulamin rozgrywania krajowych zawodów w dyscyplinie Powożenia 2019
Przepisy Weterynaryjne Polskiego Związku Jeździeckiego,
Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni,
FEI Rules for international combined Driving events,11th edition, 1st January 2019
Przepisy o Sędziach
Regulamin MPMK 2019

Propozycje zatwierdzone przez PZJ Konrad Rychlik
Warszawa, dn. 2019-09-12
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Typ zawodów
Ranga zawodów:
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH KONI W POWOŻENIU
ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI (konie 4,5 i 6 letnie)
Kategoria wiekowa:
Senior, Młodzik, Junior, Junior Młodszy
Data :
4-6.10.2019
Miejsce:
SO Książ, 58-306 Wałbrzych, ul. Jeździecka 3
2. Organizator
Nazwa:
Adres:

Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ
58-306 Wałbrzych, ul. Jeździecka 3

Tel:
Email:
strona www:

74 84 058 60

Fax: 74 84 -58 60

monika.szostek@stadoksiaz.pl
www.stadoksiaz.pl

Nazwa: Polski Związek Hodowców Koni
Adres: ul. Koszykowa 60/62 m.16; 00-673 Warszawa
3. Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów:
Małgorzata Studzińska
Biuro Zawodów: Dagmara Małecka
Kontakt:
zawody@kegle.pl

II. OSOBY OFICJALNE
1. Komisja Sędziowska:
Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

1.

Marek

Zaleski

Sędzia Główny

2.

Tomasz

Mossakowski

Sędzia PZJ

3.

Anna

Kęszycka

Sędzia

4.

Monika

Latko

Sędzia

5.

Barbara

Berezowska

Sędzia

6.

Paweł

Mazurek

Sędzia stylu

7.

Edward

Trzemżalski

Sędzia stylu

8.

Czesław

Konieczny

Sędzia stylu

2. Delegat Techniczny: Stefan Kęszycki
Asystent Delegata Technicznego: Czesława Grycz
3. Gospodarz Toru: Błażej Czajka
Asystent Gospodarza Toru: Monika Latko

POWOŻENIE 2019
4. Szef Komisarzy: Zbigniew Bojda
Komisarze: Joanna Mularczyk - Czajka
5. Delegat weterynaryjny: Julia Kornaszewska
6. Lekarz weterynarii zawodów: Michał Kornaszewski
III WARUNKI TECHNICZNE

KLASA

MPMK

Format 2
dzień 1

ujeżdżenie

dzień 2

maraton

dzień 3

zręczność

1. Program zawodów:

Otwarcie stajni
Zebranie

KLASA
MPMK
4-LATKI
Data/godz.

KLASA
MPMK
5-LATKI
Data/godz.

KLASA
MPMK
6-LATKI
Data/godz.

1.10.2019/
12.00

1.10.2019/
12.00

1.10.2019/
12.00

techniczne 3.10.2019/

3.10.2019/
20.00

3.10.2019/
20.00

4.10.2019

3.10.2019/
16.00

3.10.2019/
16.00

Próba ujeżdżenia

4.10.2019

4.10.2019

4.10.2019

Próba terenowa

5.10.2019

5.10.2019

5.10.2019

Próba zręczności

6.10.2019

6.10.2019

6.10.2019

20.00

Przegląd
Weterynaryjny

godz. 8:00
trójkąt

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni rozgrywane będą zgodnie z regulaminami:
• MPMK – patrz www.pzhk.pl oraz www.pzj.pl
• MPMK dla koni 4 i 5-letnich zostaną rozegrane z oceną stylu
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• Dla koni 6-letnich na poziomie klasy C przepisów PZJ i regulaminu PZJ 2019
Uwaga
MPMK 2019 zostaną rozegrane, gdy zgłoszone oraz opłacone zostanie
minimum po 3 konie w kategorii koni 4- i 5-letnich oraz minimum 2 konie
w kategorii koni 6-letnich.
POKAZ NA TRÓJKĄCIE:
Konie 4-letnie obowiązkowo uczestniczą w pokazie na trójkącie a konie 5- i 6-letnie
w obowiązkowym przeglądzie weterynaryjnym odbywających się przed lub w
pierwszym dniu mistrzostw.
2. Próba Ujeżdżenia (zgodnie z MPMK-D oraz z Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 3)
Klasa
Konkursu
MPMK 4-LATKI
MPMK 5-LATKI
MPMK 6-LATKI

Program
Ujeżdżenia
MPMK dla koni 4letnich
MPMK dla koni 5
letnich
CAI2* - Test 2*C

TRAWA
TRAWA
TRAWA

3. Próba terenowa ( zgodnie z MPMK-D oraz Regulaminem Powożenia Art.4 p. 4)
Jest rozgrywana wg tabeli 1b aktualnego Regulaminu Powożenia oraz dodatkowo
oceniana na styl (konie 4 i 5 letnie) przez Komisję Stylu.
W odcinku A (kontrolowane rozprężanie) każdy koń 4 i 5 letni musi pokonać
minimum 500 m stępa, w tempie 7km/h, który jest oceniany na styl przez Komisję
Stylu.
Konie 6 letnie rozgrywają tę próbę wg przepisów PZJ, z wyjątkiem obsady
sędziowskiej, która wynosi 3 sędziów, podobnie jak w przypadku sędziowania
konkursów klasy C na zawodach ogólnopolskich.
Komisja Stylu dokonuje oceny na przeszkodach, podając noty z dokładnością do 0,1
pkt Wynik próby terenowej stanowi średnia ocen Komisji Stylu wyrażona w
punktach bonifikacyjnych. Wynik próby terenowej obliczany jest przez Biuro
Zawodów.
4. Próba zręczności (zgodnie z MPMK-D oraz Regulaminem Powożenia Art. 4 p. 5)
Jest rozgrywana wg tabel 2 Regulaminu Powożenia i dodatkowo oceniana na
styl (konie 4 i 5 letnie)
przez Komisję Stylu, która podaje wynik z dokładnością do 0,1 pkt wraz z
komentarzem członka Komisji.
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O kolejności w MPMK decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w
kolejnych trzech próbach (plus wynik oceny na trójkącie w przypadku koni 4letnich). Klasyfikacja koni 6 letnich zgodnie z przepisami PZJ.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA (zgodnie z Regulaminem rozgrywania
MPMK w 2019 r.)
1. Warunki udziału w zawodach:
• Konie 4-letnie muszą posiadać paszport urzędowy oraz licencję regionalną.
• Konie 5-letnie muszą posiadać paszport urzędowy oraz licencję regionalną
lub paszport sportowy i licencję PZJ.
• Konie 6-letnie muszą posiadać paszport urzędowy i licencję PZJ.
• Zawodnicy startujący w klasach L i N (4 i 5-latki) muszą posiadać licencję
regionalną lub PZJ. Zawodnicy startujący w klasie C (6-latki) muszą posiadać
licencję PZJ.
2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wstępne

Data: 20.09.2019

Zgłoszenia imienne

Data: 27.09.2019

Zgłoszenia ostateczne

Data :27.09.2019

Zgłoszenia prosimy dokonywać przez panel: http://zawody.kegle.pl

3. Warunki finansowe:
Wpisowe:
klasa

opłata

MPMK 4,5,6 z boksem

300 PLN
MŚP*/450
DP*

krajowy program badań
antydopingowych
•

15PLN

300 PLN /konie własności mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca
2014 r. - wymagane przesłanie załączonego oświadczenia, jeżeli nie zostało złożone
wcześniej w OZHK/WZHK lub PZHK/,

•

450 PLN /konie własności dużych przedsiębiorstw (DP) w rozumieniu przepisów ww.
rozporządzenia - brak oświadczenia/

Boksy o wymiarach 3mx3m.
O rozmieszczeniu koni w stajniach decyduje organizator.
Stajnie dla MPMK D1 zostaną otwarte 02.10.2019 godz. 12:00
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Przedpłata na zawody w wysokości 300 PLN/450 PLN zostanie zapłacona do dnia
20.09.2019
Nazwa Banku: PKO BP
Adres odbiorcy: ul. Jeździecka 3, Wałbrzych
Kod pocz. odbiorcy:

58-306

Nazwa Odbiorcy:

Sudecki Ludowy Klub Sportowy Książ

Numer konta:

82 1020 5095 0000 5102 0076 5511

Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości 300/450 PLN wraz ze
zgłoszeniem. Przed dokonaniem wpłaty uprzejmie proszę o dokładne sprawdzenie
numeru konta bankowego (powyżej).
W przypadku odwołania przyjazdu do 5 dni przed zawodami (28.09.2019 godz.
00:00) przedpłata zostanie zwrócona w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
Odwołanie udziału w zawodach wyłącznie e-mailem: monika.szostek@stadoksiaz.pl.
Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach na mniej niż 5 dni przed
zawodami przedpłata nie zostanie zwrócona.
Opłaty dodatkowe:
Siano- 20 pln/kostka
Słoma – 15 pln/kostka
Trociny – 80 pln za balot
Podłączenie samochodu do prądu organizator : zapewnia X
Koszt podłaczenia do prądu : 200 pln
Zgłoszenie po termnie – 100 pln od zaprzęgu
4. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Lista hoteli:
Hotel przy Oślej Bramie ul.
Piastów Śląskich 1 58-306
Wałbrzych
tel. 74 664 92 70
e-mail: oslabrama@mirjan.pl

nie zapewnia
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V. NAGRODY
Nagrody ogółem
(pln)

Lokata

W tym nagrody
PZHK/
MRiRW

4-latki
I m-ce
II m-ce
III m-ce

PZHK/
MRiRW

Hodowca Właściciel

SO KSIĄŻ
Właściciel

2.000 zł
1.000 zł
500 zł

1000
500
250

500

500
500
250

2.500 zł
1.500 zł
750 zł

1250
750
375

250

1000
750

I m-ce
II m-ce

3.000 zł
2.000 zł

1500
1000

1250

III m-ce

1.000 zł

500

RAZEM:

14.250

5-latki
I m-ce
II m-ce
III m-ce

375

6-latki
250
1000
500

VI. INNE

1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków
i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży,
zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za
zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich
pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego
ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

2. 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.
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Lp
1.
2.
3.

funkcja
Powiatowy lekarz wet.
Delegat wet. PZJ
Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko

telefon

PIW Wałbrzych

74 842 69 21

Julia Kornaszewska
Michał Kornaszewski

609 283 888
609 283 888

I. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje,
że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, 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.
II. 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.
III. 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 medycznej.
IV. 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.
V. 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 koniem.

PRÓBA UJEŻDŻENIA (Wymiary czworoboków – 100 x 40m)
ARKUSZ OCEN UJEŻDŻENIA
Dla koni 4 letnich obowiązuje program MPMK-4 (załącznik Nr 1 i diagram)
W klasie L dopuszczalny jest objazd wewnątrz czworoboku, po otrzymaniu sygnału od
sędziego zawodnik zaczyna wjazd na linię środkową od litery D.
Dla koni 5 letnich obowiązuje program MPMK-5 (załącznik Nr 2 i diagram)
Dla koni 6 letnich obowiązuje program MPMK-6 (załącznik Nr 3 i diagram)
Oceny dokonuje 3 sędziów PZJ (klasa otwarta) oraz Komisja Stylu (MPMK) oceniająca styl. Komisja stylu
zajmuje miejsce na długiej ścianie.
Skala ocen stylu od 0 do 10 punktów bonifikacyjnych za każdy element (z dokładnością do 0,1 punktu).
Wynik końcowy stanowi suma punktów za poszczególne elementy (stęp, kłus, przydatność do
powożenia i wrażenie ogólne) podzielona przez 4. Suma z dokładnością do 0,05 punktu, od której
odejmujemy punkty karne.
Otrzymujemy wynik w punktach bonifikacyjnych, który podawany jest do wiadomości publicznej wraz
z komentarzem przez Przewodniczącego Komisji.
Ocenie podlegają:
Stęp 0-10 punktów
Rytm
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Takt
Aktywność
Obszerność wykroku i swoboda
Kłus 0-10 punktów
Rytm
Impuls
Regularność
Zaangażowanie zadu i elastyczność kroków
Ekspresja i rozluźnienie
Dążność do ruchu naprzód (tendencja do krycia przestrzeni)
Przydatność do powożenia 0-10 punktów
Kontakt (przyjęcie kiełzna)
Elastyczność
Posłuszeństwo i lekkość
Chęć do wyciągnięcia (poszerzenie ramy)
Potencjał do zebrania
Wrażenie ogólne 0-10 punktów
Postawa i zrównoważenie
Elastyczność (wygięcie)
Reakcja na pomoce (chętnie i bez oporu)
PUNKTY KARNE:
1 pomyłka 0,2 pkt
2 pomyłka 0,4 pkt
3 pomyłka eliminacja

PRÓBA TERENOWA – MARATON
ARKUSZ OCEN MARATONU
Jest rozgrywana wg tabeli 1b aktualnego Regulaminu Powożenia oraz dodatkowo oceniana na styl
(konie 4 i 5 letnie) przez Komisję Stylu .
W odcinku A (kontrolowane rozprężanie) każdy koń 4 i 5 letni musi pokonać minimum 500 m stępa, w
tempie 7km/h, który jest oceniany na styl przez Komisję Stylu.
Komisja Stylu dokonuje oceny na przeszkodach, podając noty z dokładnością do 0,1 pkt Wynik próby
terenowej stanowi średnia ocen Komisji Stylu wyrażona w punktach bonifikacyjnych. Wynik próby
terenowej obliczany jest przez Biuro Zawodów.
Ocenie podlegają
Wydajność ruchu (potencjał do krycia terenu, dobór prędkości) 0-10 pkt
Odwaga, zwinność, rytm i elastyczność 0-10 pkt
Posłuszeństwo i praca na pomocach 0-10 pkt
Przydatność do powożenia 0-10 pkt
Stęp w odcinku A (Kontrolowane rozprężanie) 0-10 pkt
WYNIK – suma dzielona przez 5 elementów składowych oceny, z dokładnością do 0,05 punktu, od
której odejmowane są punkty karne.
PUNKTY KARNE wszystkie przypadki błędów są obliczane jako 1/10 punktów karnych opublikowanych
w aktualnych przepisach powożenia PZJ dotyczących maratonu
za każde ukończone 5 sekund zmiany chodu w stępie – 0,1 pkt
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za każde ukończone 5 sekund galopu na ostatnich 300 metrach przed metą maratonu – 0,1 pkt
przekroczenie normy czasu we wszystkich odcinkach – 0,1 pkt za każde 4 sek.
naprawa błędu trasy w przeszkodzie – 2 pkt
ominięcie bramki, obowiązkowego przejazdu lub celowników – eliminacja
przekroczenie czasu maksymalnego w przeszkodzie – eliminacja
zejście luzaka lub zawodnika w przeszkodzie – 0,5 pkt

PRÓBA ZRĘCZNOŚCI POWOŻENIA
ARKUSZ OCEN ZRĘCZNOŚCI
Jest rozgrywana wg tabel 2 Regulaminu Powożenia i dodatkowo oceniana na styl (konie 4 i 5 letnie)
przez Komisję Stylu, która podaje wynik z dokładnością do 0,1 pkt wraz z komentarzem członka Komisji.
Ocenie podlegają następujące cechy:
Jakość naturalnych ruchów 0-10 pkt
Dążność do ruchu naprzód 0-10 pkt
Posłuszeństwo, harmonia wykonania 0-10 pkt
Przydatność do powożenia 0-10 pkt
WYNIK – suma dzielona przez 4 elementy składowe oceny, z dokładnością do 0,05 punktu, od której
odejmowane są kary za błędy.
KARY ZA BŁĘDY
Zrzutka – 0,3 pkt
1 nieposłuszeństwo – 0,2 pkt
2 nieposłuszeństwo – 0,4 pkt
3 nieposłuszeństwo – eliminacja
Przekroczenie normy czasu 0,1 pkt za każde 2 sekundy
Ominięcie elementu trasy – eliminacja
O kolejności w MPMK koni 4- i 5-letnich decyduje suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w
kolejnych trzech próbach (plus wynik oceny na trójkącie w przypadku koni 4-letnich). Klasyfikacja koni
6-letnich prowadzona jest zgodnie z przepisami PZJ.

