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ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH I UJEŻDŻENIU

TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE W UJEŻDŻENIU I SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
- GOŚCINIEC SIEWIERSKI –
16 - 17 września 2017 r.

Organizator:
Gościniec Siewierski w Siewierzu, ul. Sportowa 11,
e-mail: biuro.zawodysiewierz@gmail.com

Miejsce zawodów:
Gościniec Siewierski w Siewierzu, ul. Sportowa 11

Termin zawodów:
16 - 17. 09.2017
Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro.zawodysiewierz@gmail.com lub pod numerem telefonu:798 858
386 lub 695 984 826, najpóźniej do 14.09.2017
W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia zawodnika, imię konia, rok urodzenia
konia, przynależność klubową (stajnia).

Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska w składzie:
- Leszek Mazurkiewicz - konkursy ujeżdżeniowe L-3, P-2
- Tomasz Tura – konkursy skokowe

Przez cały czas trwania zawodów na miejscu będzie punkt medyczny.

Wymagane dokumenty:
Zawodnicy :
1. Ubezpieczenie NNW zawodnika.
2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
3. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na start
w towarzyskich zawodach jeździeckich.

Konie :
1. Paszport z ważnymi szczepieniami przeciwko grypie

Opłaty:
1. Wpisowe za zawody – 50 zł/ 1 dzień , 70 zł/ 2 dni
2. Startowe – 10 zł/ konkurs. Trzeci konkurs w danym dniu gratis.
Opłaty należy przelać na konto organizatora lub uregulować w dniu zawodów.
Nr konta: 57 1050 1272 1000 0023 1918 7692
Opłaty powinny zostać uregulowane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego konkursu. Osoby
przelewające opłatę startową na konto organizatora mają obowiązek przedstawić potwierdzenie przelewu lub
dołączyć je do zgłoszenia uczestnictwa.
3. Opłata za boks – 30zł./dobę (siano i owies we własnym zakresie lub możliwość dokupienia. Prosimy zabrać
pojemniki na paszę i wodę.)

Nagrody:
Dla wszystkich startujących zawodników przewidziane są flots dla koni. Najlepsi zawodnicy z każdego konkursu
otrzymają puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz nagrody.



Sprawy organizacyjne:
1. Każdy koń może startować max 3 razy w ciągu dnia, max 2 razy w jednym konkursie.
2. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu dostępna będzie mała gastronomia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków i zachorowań trenerów, zawodników, luzaków i
koni jak również w przypadku kradzieży i zniszczenia sprzętu w czasie pobytu na terenie Gościńca Siewierskiego.
Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia spowodowane przez nich samych, ich
pracowników i ich konie.
4. W zawodach nie mogą startować osoby zarejestrowane w WZJ, PZJ lub posiadające klasy sportowe w skokach
lub ujeżdżeniu. Takie osoby mogą wziąć udział w zawodach, ale nie będą klasyfikowane.

5. Zasady ogólne zawodów.
Podczas zawodów odbywać się będą następujące konkursy:
- skokowy mini LL (do 60cm.) konkurs zwykły
- skokowy LL (do 70cm.) konkurs zwykły
- skokowy z wysokością przeszkód do 80cm, dwufazowy
- skokowy L z jokerem (do 100cm.)
- skokowy specjalny, dwufazowy dla zaawansowanych zawodników (do 110cm.)
- ujeżdżeniowy - L-3 – program krajowy
- ujeżdżeniowy – P-2 – program krajowy

SKOKI -

zrzutka - + 4 punkty karne
możliwe dwa wyłamania, trzecie - eliminacja
upadek – eliminacja

UJEŻDŻENIE -

Zawody rozgrywane będą według aktualnego regulaminu dyscypliny.
możliwe dwie pomyłki w programie, trzecia - eliminacja
opuszczenie czworoboku w trakcie przejazdu – eliminacja

6. Ubiór jeźdźca: zgodnie z przepisami PZJ, obowiązkowe posiadanie rękawiczek. Ostrogi nie są obowiązkowe,
dopuszcza się start z batem.
7. Ubiór konia: w konkursach ujeżdżeniowych niedozwolony jest start konia w ochraniaczach lub owijkach.
8. Warunki techniczne:
Czworobok 20x60m.. Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe.
Parkur. Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe.
Rozprężalnia na terenie otwartym, podłoże piaskowe.
9. Każdy z zawodników zobowiązany jest do poznania i przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania z
koniem ustalonego przez PZJ.
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i
sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i
wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i
właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki,
oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra
konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową



Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych
jego jurysdykcji – dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez
względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod
kątem dobra konia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


