I zawody hipiczne dla służb mundurowych i grup rekonstrukcyjnych
im. Generała Edwarda Rydza-Śmigłego

PROGRAM ZAWODÓW 2018
Termin: 13-14.10.2018 r.
Miejsce: Mszana Górna 428, certyfikowany Ośrodek Jazdy Konnej Apacz (siedziba
stowarzyszenia)

Dzień I – 13 października (sobota) -> próba ujeżdżeniowa, programy LL 2014 i program L 2
LL 2014 –godzina 12:00
L 2 -godzina 13:00
Pokaz musztry – godzina 14:00

Dzień drugi – 14 października (niedziela) -> skoki LL 70 cm, L 95cm
LL 70 cm – godzina 12:00
L 95 cm – godzina 14:00
Konkurs zręczności szabli i lancy – godzina 15:00 pokazowy

REGULAMIN ZAWODÓW 2018
1. W zawodach mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie, z tym że
osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Każdy zawodnik musi posiadać zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestnictwo w
zawodach jeździeckich.
3. Zawodnik obowiązany jest posiadać aktualną polisę NNW z tytułu uczestnictwa w
zawodach jeździeckich.
4. Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku z zapięciem
trzypunktowym. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki
ochronne.
5. Dopuszczalny wiek koni od 4 lat.
6. Koń może startować 3 razy w ciągu dnia.
7. Konie startujące w zawodach muszą legitymować się paszportem hodowlanym z
aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie końskiej.
8. W momencie rozpoczęcia konkursu następuje zamknięcie listy startowej.
9. Wszystkich uczestników konkursów obowiązuje schludny i bezpieczny strój.

10. Rząd i ogłowie zgodne z przepisami PZJ.
11. Opłata organizacyjna wynosi 25 zł od zawodnika (za dwa dni zawodów).
12. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM.
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Prosi się wszystkie osoby biorące udział w zawodach o przestrzeganie poniżej
przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi
być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
1. 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
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Zachęca się wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

ZASADY RYWALIZACJI
Klasyfikacja punktowa w LL suma wyników próby ujeżdżenia i skoków.
Konkursy L jw.
W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów przez zawodników w skokach przez
przeszkody, będzie rozegrana rozgrywka na zasadzie konkursu zwykłego o miejsca 1-3.
W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów przez zawodników w ujeżdżeniu, będzie to
regulowane zgodnie z przepisami PZJ dyscypliny ujeżdżenia.

NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe floots.
2. Zwycięzcy konkursów (miejsca od 1-3) otrzymują nagrody rzeczowe lub finansowe (jeśli
znajdą się sponsorzy).
3. Zwycięzcy konkursów finałowych oprócz nagród rzeczowych otrzymują pamiątkowe
puchary i plakietki.

Opis skrótów
LL - oznacza konkursy poniżej 95 cm
L - konkursy 95-100 cm
Literki LL, L, P, N, C w jeździectwie oznaczają poziom trudności.

