LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103

PROPOZYCJE
HALOWEGO PUCHARU POLSKI POŁUDNIOWEJ
W UJEŻDŻENIU
oraz Halowych Regionalnych i Towarzyskich Zawodów Konnych w Ujeżdżeniu
1.Organizator:
2. Termin:

LZJ DRAMA Zbrosławice
Śląski Związek Jeździecki
10-11-12.12.2021r. piątek - sobota - niedziela

• W przypadku zgłoszenia się poniżej 50 koni do dnia 2.12.2021r. organizator zastrzega sobie
prawo zorganizowania zawodów w cyklu 2- dniowym czyli sobota - niedziela 11-12.12.2021r.
W przypadku zawodów tj. sobota i niedziela - podział konkursów na poszczególne dni nastąpi nie
później jak w poniedziałek 6.12.2021 o godz. 21.00
• Zgłoszenia do Halowego Pucharu Polski Południowej i Rundy CC będą traktowane priorytetowo!
• W zgłoszeniach należy podać informację czy zawodnik startuje w HPPPłd, czy w HZR
• W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia
do 3 startów (jednej rundy) podczas całych zawodów
3.Miejsce:
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
4.Uczestnicy:
Kluby i zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ
5.Termin zgłoszeń
:
do 2.12.2021
Dopisanie konia do zawodów po terminie zgłoszeń możliwe pod warunkiem dodatkowej opłaty w
wysokości 100 zł
Termin zgłoszeń - ostatecznych zmian w konkursach 7.12.2021 godz. 23.00 (zamknięcie platformy
zgłoszeniowej) Po tym terminie dokonanie jakichkolwiek zmian w zapisach możliwe po uiszczeniu
opłaty – 50 zł. za każdą zmianę (nie dotyczy wykreśleń)
6.Sposób zgłoszeń: zgłoszenia tylko poprzez panel www.equita.pl
(w zgłoszeniach należy koniecznie podać telefon kontaktowy)
7. Kontakt do organizatora 322337000 lub osrodek.jezdziecki@wp.pl
8.Sędzia Główny:
Ewa Hordyńska
Sędzia WZJ:
Małgorzata Abelec
Sędziowie :
Łukasz Wituchowski Ewa Zaręba, Izabela Popławska
Komisarze :
Karina Zielonka, Małgorzata Miąso
Dyrektor techniczny:
Marcin Jońca tel. 607797268
Dyrektor Biura :
Barbara Jachowicz tel. 32 2337000 lub 606 788 368
Lekarz weterynarii :
Marta Sablik i Alicja Klimek
Obsługa komputerowa:
www.equita.pl pomoc@equita.pl
LZJ Drama Zbrosławice Nr konta klubu : 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002; www.zbroslawice.info.pl
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl . Organ Rejestrowy: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
-1-

LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103

WARUNKI TECHNICZNE
1.
2.
3.
4.

Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ.
Plac konkursowy – kryta ujeżdżalnia - piasek kwarcowy
Rozprężalnia – kryta ujeżdżalnia - piasek kwarcowy
Warunki ogólne
• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny
ujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ.

COVID 19
Ze względu na zagrożenie COVID 19 – zawody rozgrywane będą z zachowaniem reżimów sanitarnych.
Na terenie Ośrodka obowiązuje zasada DDM : zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, noszenie
maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Wchodzenie do loży jury należy ograniczyć do niezbędnego
minimum. Wszystkie sprawy należy załatwiać z zachowaniem min. 1,5 odległości. Zawody rozgrywane
będą zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i przepisami PZJ.
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto klubu podane w propozycjach zawodów.

Nr konkursu

Dzień 3
13.12.2021

Nr konkursu

Dzień 2
11.12.2021

Nr konkursu

Dzień 1
10.12.2021

Kategoria

Runda

Program Zawodów 10-11-12.12.2021 – 3 dni
Rodzaj zawodów i Uczestnictwo

HPPPłd Juniorów Młodszych

Junior
młodszy
I

D- 1

1

D-2

14

D-3

36

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy
konkursy otwarte dla HZR

Wiek jeźdźca
12-15 lat

czworobok 20x60
HPPPłd Juniorów na dużych koniach

Juniorzy
Wiek jeźdźca
14-18 lat

D-3

2

D-4

15

P-5

37

konkursy otwarte dla HZR

II

czworobok 20x60
HPPPłd w kategorii OPEN dla zawodników
posiadających LZ-A z III lub II klasą sportową obecnie
lub w przeszłości

III

OPEN

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy

P-1

3

P-2

13

P-3

38

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy
konkursy otwarte dla HZR
czworobok 20x60
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LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103
HPPPłd Młodych Jeźdźców

Młodzi
jeźdźcy
Wiek jeźdźca
16-21 lat

N-4

4

N-5

16

N-7

IV

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy

30

konkursy otwarte dla HZR
czworobok 20x60

HZR

N-6

31

czworobok 20x60

HPPPłd Seniorów .

Seniorzy

V

C-1

5

C-2

17

C-4

32

konkursy otwarte dla HZR

Wiek jeźdźca
➢ 18

czworobok 20x60

HZR

Runda CC

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy

C-1

VI

CC-4

6

CC-5

18

CC-7

33

czworobok 20x60

34

HZR
Do klasyfikacji w Rundzie wymagany jest start we
wszystkich 3 konkursach rundy
czworobok 20x60

HZR

CC-4

35

czworobok 20x60

HPPPłd Amatorów
Prawo startu mają zawodnicy z licencją AW lub bez
licencji

Amatorzy
Wiek jeźdźca
Od 10 lat

VII

L-2

7

L-3

19

L-4

39

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy
Zawody towarzyskie konkursy otwarte dla HZR przy osobnej klasyfikacji
czworobok 20x60
HPPPłd. Młodzików – prawo startu mają tylko
zarejestrowani zawodnicy na kucach w wieku 8-10 lat.

Młodzicy
Wiek jeźdźca
8-10 lat

L-1
Ra
VIII

8

L-2
Ra

20

L-6
Ra

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy

27

Konkursy otwarte dla HZR - tylko dzieci na kucach
Wiek kuca min. 6 lat
czworobok 20x40
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LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103
HPPPłd Młodzików – prawo startu mają tylko
zarejestrowani zawodnicy na kucach w wieku 11-12 lat.

Młodzicy
Wiek jeźdźca
11-12 lat

IX

L-1
Rb

9

L-2
Rb

21

L-6
Rb

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy

28
Konkursy otwarte dla HZR - tylko dzieci na kucach
Wiek kuca min. 5 lat
czworobok 20x40

Junior na
kucach

X

Wiek jeźdźca
12-16 lat

P-6
RK

HPPPłd Juniorów na kucach – prawo startu mają tylko
zawodnicy na kucach.

10

P-3

22

P4

29

konkursy otwarte dla HZR - tylko dzieci na kucach
czworobok 20x40

Halowy Puchar Polski Południowej BUSSINES CLASS

BUSSINES
CLASS
Wiek jeźdźca

XI

L-2

11

L-6
Rb

Prawo startu mają zawodnicy z licencją AW , którzy
nigdy nie startowali w ZR w klasie P lub wyższej w
Ujeżdżeniu

23

L-5

26

21+

Do klasyfikacji w Pucharze wymagany jest start we
wszystkich konkursach rundy
W HPPPłd BUSSINES CLASS prawo startu mają dwie
osoby na jednym koniu

czworobok 20x40

Zawody
towarzyskie

L-1

12

L-1

24

L-1

25

HZT - konkursy otwarte dla HZR

Informacje dodatkowe:
• o wieku zawodnika decyduje rok urodzenia, wiek konia również liczony jest od 1.01 roku ur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kask ochronny obowiązuje zawodników do 26 r. życia włącznie ( zalecany jest również >27)
w kategorii młodzików, jun. młodszych, juniorów na kucach oraz dzieci używanie fraka jest zabronione.
start we fraku dopuszczalny jest od klasy C.
na zawodach regionalnych bez względu na klasę konkursu dopuszczalne jest używanie marynarki jeździeckiej, butów
( sztybletów) czarnych lub tego samego koloru co marynarka ze sztylpami
obowiązują rękawiczki białe, kremowe lub tego samego koloru co marynarka
w HPPPłd jak i w innych zawodach rangi regionalnej dozwolona jest jazda na wędzidle i bez ostróg bez względu na
klasę konkursu i kategorię wiekową!
możliwa jest jazda z batem ujeżdżeniowym ( do max długości 120 cm dla koni i 100cm dla kuców)
programy powinny być wykonywane z pamięci ( nie czytane)
używanie głosu i cmokanie w trakcie przejazdu jest karane punktami karnymi
pomoc głosem z zewnątrz może być powodem eliminacji zawodnika
w trakcie objeżdżania czworoboku obok stanowisk sędziowskich wystarczy skinienie głowy zawodnika w stronę
sędziego (nie jest zalecane witanie się głosem np. „dzień dobry” itp.)
podczas ukłonu na początku i na końcu przejazdu zawodnik kłania się wyłącznie sędziemu w literze C
od wystawionych ocen sędziowskich nie ma odwołania
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LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103
•
•
•

Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami dyscypliny ujeżdżenia i regulaminem HPPPłd.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami dla zawodników startujących na kucach w konkursach dla dużych koni
prowadzona jest osobna klasyfikacja
Programy do pobrania na stronie www.pzj.pl

Sprawy organizacyjne:
1. Zawody zorganizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami Polskiego Związku
Jeździeckiego
2. Obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w przepisach PZJ i
przepisach weterynaryjnych. Dokumenty jeźdźców i koni uprawniające do startu
Wymagane dokumenty – zawodnicy Zawody regionalne
1. Licencja regionalna lub ogólnopolska
• widoczna w systemie ARTEMOR
• Ogólnopolska SuperExpress – kwit/zaświadczenie
od organizatora o wystawieniu licencji
2

Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez:
- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej (zawodnicy pow. 23rż) - lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz sportowe
w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia
19. rż oraz w odniesieniu do zawodników pomiędzy
19 a 23 rż - badanie przeprowadza się co 12mies. ,
jeżeli lekarz uzna za konieczne to dodatkowo może
przeprowadzać badanie co 6mies. u zawodników do
ukończenia 16. rż- zależy od decyzji lekarza

Wymagane dokumenty – zawodnicy Zawody towarzyskie
1. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane
przez: - lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej (zawodnicy pow. 23rż) - lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz
sportowe w odniesieniu do dzieci i młodzieży do
ukończenia 19. roku oraz w odniesieniu do
zawodników pomiędzy 19 a 23 rż - badanie
przeprowadza się co 12mies. , jeżeli lekarz uzna za
konieczne to dodatkowo może przeprowadzać
badanie co 6mies. u zawodników do ukończenia
16. rż- zależy od decyzji lekarza
2. Potwierdzenie ubezpieczenia NNW (dotyczy
sportów ekstremalnych - jeździectwo) ważnego od
dnia wystawienia licencji do min. 31.12 br.
3. Pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na
start w zawodach zawodnika niepełnoletniego
(minimalny wiek zawodnika 8 lat)

Konie
Wymagane dokumenty – konie Zawody Regionalne
Zawody regionalne
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami (w
przypadku koni zagranicznych, w paszporcie musi
być potwierdzona zmiana właściciela pieczęcią
urzędową OZHK lub wykupiona licencja gościnna)
2. Licencja regionalna lub ogólnopolska widoczna w
systemie Artemor lub potwierdzenie przelewu
dokonania opłaty za licencję jednorazową

Wymagane dokumenty – konie Zawody Towarzyskie
Zawody towarzyskie
1. Paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami

Dokumenty zawodników i koni które nie widnieją w systemie Artemor dołączamy do zgłoszeń
lub przesyłamy na adres e-mail: pomoc@equita.pl
3. Plac konkursowy (czworobok) oraz Rozprężalnia będą dostępne dla zawodników w przeddzień
zawodów w godz. od 1300- do 2000
4. Opłaty:

Zawody trzydniowe
➢ Opłata organizacyjna - 320,00 zł. całe zawody (3 dni - Opłata organizacyjna zawiera: opłatę 10 zł.
na fundusz badań antydopingowych PZJ oraz 5 zł. na fundusz nagród ŚZJ oraz 3 starty ) – każdy
dodatkowy start w zawodach 30 zł.
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➢ Boksy - zawody 3 dniowe - 250,00 PLN płatne na konto (od czwartku godz. 12.00 do niedzieli)

Opłaty w przypadku małej ilości koni i rozgrywania zawodów jako
dwudniowych
➢ Opłata organizacyjna - 250,00 zł. całe zawody (Opłata organizacyjna zawiera: opłatę 10 zł. na
fundusz badań antydopingowych PZJ , 5 zł. na fundusz nagród ŚZJ oraz 3 starty ) każdy
dodatkowy start 30 zł.
➢ Boksy - zawody 2 dniowe 200,00 PLN płatne na konto (od piątku godz. 14.00 do niedzieli)

1 Dzień zawodów
➢ Opłata organizacyjna - 160,00 zł. (Opłata organizacyjna zawiera: opłatę 10 zł. na fundusz badań
antydopingowych PZJ , 5 zł. na fundusz nagród ŚZJ oraz 1 start) każdy dodatkowy start 30 zł.
➢ Boks na 1 dzień 120 zł. (w miarę dostępności - pierwszeństwo w otrzymaniu boksu mają osoby
zamawiające boksy na całe zawody)
Wszystkie opłaty za zawody należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać wraz ze zgłoszeniem
ostatecznym lub e-mailem na adres osrodek.jezdziecki@wp.pl :
Dane do przelewu:
LZJ DRAMA Zbrosławice , ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
63 8463 0005 2002 0022 1740 0002
Tytuł przelewu : Ujeżdżenie - Opłata za zawody; imię nazwisko zawodnika i nazwa konia
Zgłoszenia w panelu zgłoszeniowym equita są potwierdzane dopiero po zarejestrowaniu opłaty.
5. Odbiór nagród pieniężnych za rundy w biurze zawodów najwcześniej pół godziny po
zakończonym konkursie
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i
trwania zawodów.
7. Miejsce dla koni będzie przygotowane od. 9.12.2021.r. od godz. 1200 należy zabrać pojemniki na
pasze i wodę. Organizator zapewnia słomę. Trociny we własnym zakresie. Chęć pustego boksu
bez słomy podajemy w Zgłoszeniach. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia - siano 1
kostka - 10 zł. Sprawy finansowe: Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą
uczestniczące ekipy
8. Noclegi we własnym zakresie
9. Istnieje możliwość podłączenia przyczepy do prądu – odpłatność 150 zł całe zawody (po
wcześniejszym zgłoszeniu)
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
11. Godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną podane po zakończeniu zapisów. Listy
startowe zamieszczone będą w godzinach wieczornych przeddzień każdego dnia zawodów na
stronie obsługi komputerowej www.equita.pl oraz na stronie ośrodka www.zbroslawice.info.pl .
12. Nagrody: Flot’s dla koni – wręczane na rozprężalni przez komisarza po każdym konkursie dla
koni, które uzyskały wynik pow. 60 % ; Uroczyste dekoracje po zakończeniu każdej z rund. Dla
zwycięzców Halowych HPPPłd. oraz Rundy CC nagrody zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj konkursów

Nagrody

Halowy Puchar Polski Południowej
Młodzików – 8-10 lat

Nagrody na Rundę HPPPłd.: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce IIIpuchary, medale, kwiaty oraz nagrody rzeczowe i dodatkowo M-ce 1 derka i
szarfa.

Halowy Puchar Polski Południowej
Młodzików – 11-12 lat.

Nagrody na Rundę HPPPłd : flot's dla koni, l oraz m-ce I; m-ce II ; m-ce IIIpuchary, medale oraz nagrody rzeczowe i dodatkowo M-ce 1 derka i szarfa..
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Halowy Puchar Polski Południowej
Juniorów na kucach

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale oraz nagrody pieniężne za rundę m-ce I- 200,00zl. m-ce II 150,00zł. ; m-ce III- 100 zł. i dodatkowo M-ce 1 derka i szarfa.

Halowy Puchar Polski Południowej
Juniorów Młodszych

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale Jun. Mł. oraz nagrody pieniężne za rundę m-ce I- 200,00zl.
m-ce II - 150,00zł. ; m-ce III- 100 zł i dodatkowo M-ce 1 derka i szarfa.

Halowy Puchar Polski Południowej
Juniorów (na dużych koniach)

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale, kwiaty oraz nagrody pieniężne za rundę m-ce I - 350,00
zł.; m-ce II-250,00zł. ; m-ce III- 150,00 zł. i dodatkowo M-ce 1 derka i
szarfa.

Halowy Puchar Polski Południowej
w kategorii OPEN

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale , kwiaty, upominki i dodatkowo M-ce 1 derka i szarfa.

Halowy Puchar Polski Południowej
Młodych Jeźdźców

Nagrody za Rundę HPPPłd : flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale oraz nagrody pieniężne m-ce I-400,00zł.; m-ce II-300,00zł. ;
m-ce III-200,00 zł i dodatkowo M-ce I derka i szarfa

Halowy Puchar Polski Południowej
Seniorów

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale oraz nagrody pieniężne za rundę m-ce I-500,00; m-ce II400,00 zł. ; m-ce III-300,00 zł. i dodatkowo M-ce I derka i szarfa

Halowy Puchar Polski Południowej
Amatorów

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale, kwiaty, upominki. i dodatkowo M-ce I derka i szarfa

Halowy Puchar Polski Południowej
Bussines Class

Nagrody za Rundę HPPPłd: flot's dla koni, m-ce I; m-ce II ; m-ce III puchary, medale i dodatkowo M-ce I derka i szarfa

Runda CC

Nagrody za rundę: flot's dla koni – kwiaty. puchary oraz nagrody pieniężne
za rundę m-ce I-450,00zł.; m-ce II-400,00zł. ; m-ce III-300,00 zł i
dodatkowo M-ce I szarfa

Halowe Zawody Regionalne

Flots

13. Za zniszczenie boksu odpowiadają zawodnicy – stawki za uszkodzenia wg cennika Ośrodka Jeździeckiego
14. Agresywne konie należy podać przy zgłoszeniach
15. Przypominamy, że na zawodach jest obowiązek posiadania numeru identyfikacyjnego konia na
zawodach rangi regionalnej, a także na zawodach towarzyskich rozgrywanych przy zawodach
regionalnych. Numer nadawany jest każdemu koniowi przyjętemu na zawody. Zawodnicy
zobowiązani są do posiadania własnych numerków.
16. Propozycje zatwierdzone przez Śląski Związek Jeździecki przez pana Mateusza Cichonia –
członka zarządu ŚZJ w dniu 25.11.2021r.

SPRAWY WETERYNARYJNE
Lp.

funkcja
1. Powiatowy lekarz wet.
2. Lekarz wet. zawodów

Imię i nazwisko
Adam Drewniok
Marta Sablik
Alicja Klimek

telefon
694446909
509641748
600026812

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
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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.
c. Przegląd weterynaryjny odbywać się będzie w trakcie trwania konkursów na życzenie lekarza zawodów lub sędziego
głównego

.
Zadanie zostaje wsparte ze środków budżetu Gminy Zbrosławice

REGULAMIN HALOWEGO OTWARTEGO
PUCHARU POLSKI POŁUDNIOWEJ W UJEŻDŻENIU
I.

II.

Prawo startu w Halowym Pucharze Polski Południowej w dyscyplinie ujeżdżenie mają zawodnicy
z województw: Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego,
Podkarpackiego i Łódzkiego
Halowy Puchar Polski Południowej w dyscyplinie ujeżdżenie jest rozgrywany są w 10
następujących kategoriach:

KATEGORIA

Konkursy
rozgrywane w

Wiek
jeźdźca'

Prawo startu zawodników z danego
przedziału wiekowego
i zasady
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ramach
W HPPPłd

zgodny z
przepisami

uczestnictwa

Kat. wiekowe na
zawodach
Krajowych
zgodnie z
przepisami PZJ

1.Młodzików na kucach
8-10 lat
2.Młodzików na kucach
11-12 lat
3. Juniorów na kucach
12-16 lat

4. Juniorów Młodszych
na dużych koniach 1215 lat

L-1-Ra,
L-2 Ra,
L-6 Ra
L-1-Rb,
L-2 Rb,
L-6 Rb

P-6-RK,
P-4,
P-6

8-12 lat

8-12 lat

12-16 lat

D-1,
D-2,
D-3

12-15 lat

L-2,
L-3,
L-4

Wiek
jeźdźca
minimum
10 lat

5. Amatorów

6. OPEN

P-1,
P-2,
P-3

7. Juniorów 14-18 lat

D-3,
D-4,
P-5

14-18 lat

Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
kategorii: młodzicy, amatorzy (tylko
10 lat)
Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
kategorii: młodzicy, amatorzy
Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
kategorii: młodzicy (tylko 12 lat)
juniorów młodszych na DK, juniorów i
młodych jeźdźców (tylko16 lat)
Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
kategorii: juniorów młodszych na DK,
Juniorów na kucach, juniorów (14-15
lat)
Start w kategorii Amatorów wyklucza
start w jakiejkolwiek innej kategorii
HPPPłd także na innym koniu.
W kategorii AM klasyfikowani będą
zawodnicy niezarejestrowani lub
zarejestrowani w PZJ/WZJ ale bez
klasy sportowej obecnie i w
przeszłości.
Start w kategorii OPEN wyklucza start
w jakiejkolwiek innej kategorii
HPPPłd także na innym koniu.
W kategorii OPEN klasyfikowani będą
tylko zawodnicy zarejestrowani w
WZJ/PZJ i posiadający LZA III lub II
w ujeżdżeniu obecnie lub w
przeszłości.
Nie klasyfikowani do HPPPłd będą
zawodnicy z LZA-I lub wyższą
obecnie lub w przeszłości
Zawodnicy od 16 r.ż. mają prawo
startu we wszystkich kategoriach
HPPPłd za wyjątkiem młodzików.
Zawodnicy w wieku 14-15 lat mają
prawo startu we wszystkich
kategoriach za wyjątkiem młodzików,
młodych jeźdźców i seniorów

LZJ Drama Zbrosławice Nr konta klubu : 63 8463 0005 2002 0022 1740 0002; www.zbroslawice.info.pl
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl . Organ Rejestrowy: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
-9-

LUDOWY ZESPÓŁ JEŹDZIECKI DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice tel. 322337000 2337103

8.Młodych Jeźdźców

9.Seniorów

N-4,
N-5,
N-7

16-21

C-1,
C-2,
C-4

od 18 lat

L-2,
L-6Rb,
L-5

Od 21 lat

10. Business Class

Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
HPPPłd kategorii: Młodych Jeźdźców,
Seniorów, OPEN, Amatorów, Business
Class (wiek od 16 do 21 lat).
posiadający min. LZA-III.
Zawodnicy z tego przedziału
wiekowego mają prawo startu w
kategorii: Seniorów, OPEN,
Amatorów. Business Class
W kategorii Seniorów prawo startu
mają zawodnicy zarejestrowani w
WZJ/PZJ i posiadający min. LZA-III
Start w kategorii Business Class
wyklucza start w jakiejkolwiek innej
kategorii HPPPłd także na innym
koniu W kategorii Business Class
prawo startu mają zawodnicy
niezarejestrowani lub zawodnicy
zarejestrowani w WZJ posiadający
licencje LZA-W, którzy nigdy nie
startowali w konkursach ujeżdżenia
klasy P lub wyżej

W HPPPłd klasyfikacja tego samego zawodnika jest możliwa w różnych kategoriach pod
warunkiem, że startuje on na różnych koniach i jest zgodna z wymienionym w pkt I prawem
startu. Powyższe nie dotyczy kategorii Amatorów, OPEN, Business Class
IV. W HPPPłd – klasyfikacja dwóch różnych zawodników pod tym samym koniem nie jest możliwa
(nie dotyczy Business Class)
V.
W konkursach finałowych zawodnik będzie klasyfikowany tylko na jednym koniu
VI. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników do kategorii wymienionej w pkt. I
organizator ma prawo zrezygnować z jej rozgrywania.
VII. HPPPłd może być rozegrany w systemie zawodów 2 lub 3 dniowych pod warunkiem zachowania
3 startów w Pucharze.
VIII. Zawodnicy do lat 15 nie będę klasyfikowani do HPPPłd w Kategorii Seniorów ani Młodych
Jeźdźców. Mogą oni startować w konkursach Pucharu przeznaczonych dla seniorów i młodych
jeźdźców, ale liczeni są do klasyfikacji konkursu a nie łącznej klasyfikacji Pucharu.
IX. HPPPłd jest rozgrywany zgodnie z przepisami dyscypliny
III.

.
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.
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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.
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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.
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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