I Wydrzańskie Spotkania
Jeździeckie
Wydrza 62,
39-410 Grębów
woj. Podkarpackie

tel. 609-135-689
stajniawydrza@gmail.com
www.stajniawydrza.com

NIP: 8672250457
Konto: Bank Pekao S.A.
97 1240 2744 1111 0011 0149 6398

Propozycje zawodów
29 MAJ 2022
STAJNIA WYDRZA
Wydrza 62
39-410 Grębów

1. Organizator:
Stajnia Wydrza oraz Klub Jeździecki Wydrza
Wydrza 62, 29-410 Grębów
stajniawydrza@gmail.com
tel. 609135689

2. Termin:
29.05.2022
godz. 10.00

3. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń: do 24.05.2022 do godz. 20.00

Zgłoszenia należy przesłać na adres stajniawydrza@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
a.

Imię i nazwisko zawodnika

b.

Wiek

c.

Konkurs

d.

Nazwa konia (*dotyczy zawodników na własnych koniach)

e.

Rezerwacja boksu (*dotyczy zawodników na własnych koniach)

Zgłoszenie wniesione i zaakceptowane a niewycofane do dnia 24.05.2022 r, równoznaczne jest z
przyjęciem zobowiązania do pełnej opłaty startowej na rzecz Organizatora. Wniesienie zgłoszenia na
zawody jest równoznaczne ze zgodą na publikacje imienia i nazwiska na listach startowych i wynikach
konkursu (format papierowy na terenie zawodów, format elektroniczny w mediach) oraz ze zgodą na
fotografowanie i filmowanie na terenie ośrodka.

W dniu zawodów należy dostarczyć do biura zawodów, godzinach 8.30-9.45, następujące
dokumenty:
• Aktualne badania lekarskie zawodnika
• Paszport konia z aktualnymi szczepieniami (*dotyczy zawodników z własnymi końmi)
• W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wzór zgody
do pobrania na stronie internetowej www.stajniawydrza.com/Aktualności)
• Ubezpieczenie NNW Jeźdźca
• Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i wniesienia opłat przed rozpoczęciem
zawodów.

4. Wpisowe:
100 zł – para koń/jeździec
50 zł – wypożyczenie konia na zawody

5. Warunki techniczne:
Czworobok – podłoże kwarcowe, 20x40m, 20x60m
Rozprężalnia – podłoże kwarcowe, 30x40m

6. Uczestnicy:
Wszyscy chętni. Jeźdźcy uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko.

7. Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny: Jerzy Nidecki
Sędzia: Urszula Nidecka
Komisarz: Weronika Nidecka

8. Obstawa medyczna:
Lek. med. Elżbieta Koprowska
Marek Dec

9. Program zawodów:
Od godziny 10.00 - godziny rozpoczęcia kolejnych konkursów uzależnione są od ilości zgłoszeń i
opublikowane będą wraz ze wstępnymi listami startowymi w przeddzień zawodów na stronach:
www.stajniawydrza.com oraz Facebook

Konkurs 1 – Debiuty – max. 25 przejazdów – program „Debiuty” – czworobok 20x40m
Konkurs 2 – L-1 – max. 35 przejazdów - czworobok 20x60m
Konkurs 3 – P-1 – max. 35 przejazdów – czworobok 20x60m
*Konkurs 4 - ,,Mój wymarzony koń” konkurs plastyczny.
(Program ,,Debiuty” znajduje się na końcu propozycji, programy L-1 oraz P-1 do pobrania ze strony
PZJ https://pzj.pl/sport/konkurencje-jezdzieckie/ujezdzenie/ )

Dekoracja wraz z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego odbędzie się po zakończeniu wszystkich
konkursów.
Zasady rozgrywania konkursów – zawodnik może brać udział tylko w jednym z konkursów, przy czym
dozwolony jest drugi start (klasyfikowany jako szkoleniowy). Zawodnicy posiadający licencję wstępną
lub III klasę sportową będą mogą startować w konkursie klasy P, starty w innych konkursach nie będą
liczone do ogólnej klasyfikacji. Dzienny limit startów konia wynosi:
4 - w wypadku koni wypożyczonych/szkółkowych,
2 – konie prywatne

10. Wiek konia oraz rząd zgodne z wytycznymi PZJ.
11. Wszystkie konkursy są konkursami towarzyskimi i rozgrywane są z równą dbałością o konie,
zawodników i rywalizację sportową jak konkursy zawodów oficjalnych.

12. Organizator przewiduje możliwość wynajęcia boksów na czas trwania zawodów. Koszt 50 zł/dzień
- ilość boksów ograniczona.
*Konia można przywieźć dnia poprzedniego od godziny 17:00. Organizator nie zapewnia paszy.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

13. Nagrody:
• Flots dla każdego zawodnika;
• Statuetki dla zwycięzców (Konkursy 1,2,3)
• Nagrody rzeczowe dla min. pierwszych trzech miejsc

14. Informacje ogólne:
• Podczas zawodów będzie obecna karetka pogotowia
• Podczas konkursów dzieci do 15-go roku życia włącznie obowiązuje
kamizelka ochronna na kręgosłup
15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i
innych zdarzeń losowych.
16. Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny.
17. Catering bar na terenie zawodów.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów bez
podania przyczyny.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny w
terminie do 24 h przed planowaną datą zawodów i zwrotu wpisowego zawodnikom w100%.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zawodów w uzgodnieniu z sędzią
głównym w sytuacji, kiedy stan podłoża lub warunki atmosferyczne nie pozwalają
bezpiecznie przeprowadzić zawodów. W takiej sytuacji organizator zwraca 50 % wpisowego.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

Program ,,Debiut”
-------------------------------------------------------------------------------data i miejsce zawodów
-------------------------------------------------------------------------------imię i nazwisko zawodnika)
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Klub

numer zawodnika

-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Koń

Pozycja
---------------------------------------------------Sędzia

Czas przejazdu (orientacyjnie): 4 minuty

Lp.
1
A
AXC
2
C
HEXBF
3
A

4

5
6
7
8
9
10

11
12

Kiełzno: wędzidłowe Wiek konia: 4 lat

Program
Wjazd kłusem roboczym
Kłusem roboczym
W lewo
Kłus roboczy
Koło w prawo 20 m, w tym pół koła
kłusem ćwiczebnym
AK
Kłus roboczy
KXM
Zmiana kierunku z wydłużeniem
wykroku
MX
Kłus roboczy
C
Przejście do stępa
CH
Stęp pośredni
HB
Zmiana kierunku w stępie swobodnym
BFA
Stęp pośredni
A
Kłusem roboczym
KEXBM Kłus roboczy
C
Koło w lewo o średnicy 20 m, w tym
pół koła w półsiadzie
CH
Kłus roboczy
HXF
Zmiana kierunku z wydłużeniem
wykroku
A
Na linię środkową
X
Zatrzymanie, ukłon

Czworobok 20x40m Max. liczba punktów: 250

Ocena

(x2)

(x2)

Uwagi

Opuścić czworobok stępem na długiej
wodzy w A
Razem pkt.:
Oceny ogólne:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Kryterium
Stęp (swoboda i regularność)
Kłus (swoboda i regularność)
Impuls (dążność do ruchu naprzód, elastyczność kroków)
Posłuszeństwo (uwaga i zaufanie, harmonia, łatwość i
lekkość wykonania)
Kontakt i przyjęcie kiełzna
Postawa i dosiad jeźdźca
Poprawność i skuteczność pomocy

Ocena

Wsp.
1
1
1
2

Ocena

2
2
2
Razem
pkt.:

Pomyłki: 1-sza (-) 2 pkt., 2-ga (-) 4 pkt. 3-cia eliminacja

Wynik końcowy:

UWAGA: W KŁUSIE, O ILE NIE WSKAZANO W DANYM RUCHU, OBOWIĄZUJE ANGLEZOWANIE.

pkt

