PROPOZYCJE
MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI W POWOŻENIU
ZAPRZĘGAMI JEDNOKONNYMI ROZGRYWANYCH
POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Informacje ogólne:
1. Organizatorzy:

Polski Związek Hodowców Koni
Polski Związek Jeździecki
Caritas Diecezji Bydgoskiej
FHU Mach Mar

2. Miejsce zawodów:

Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami”
85-674 Bydgoszcz, ul. Konna 10

3. Termin zawodów:

14-16.10.2011 r.

4. Osoby oficjalne:

Komisja sędziowska (także oceniająca konie 4-letnie na trójkącie):
Przewodniczący: Janusz Lawin
Członkowie: Agnieszka Lulis, Edward Trzemżalski
Delegat techniczny: Marek Zaleski
Gospodarz toru: Tadeusz Kodź
Asystent Gospodarza toru: S. Bogacz
Szef komisarzy: Anna Kęszycka
Komisarz: Marta Barzyk
Delegat weterynaryjny: Zdzisław Peczyński
Lek. Wet. Zawodów: Wojciech Piekałkiewicz
Przewodniczący Komisji Odwoławczej: Wojciech Smudziński
Dyrektor zawodów: Karolina Guścior
Tel. 796-469-469, 724-560-016

5. Uczestnicy:

Zawodnicy

klubów

i
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zarejestrowanych

w

PZJ.

W 2011 roku nie są wymagane kwalifikacje do MPMK w powożeniu.
Aby zostały rozegrane MPMK w danej kategorii wiekowej, do MPMK
w tej kategorii wiekowej muszą zostać zgłoszone minimum 3 konie.
6. Termin zgłoszeń:

zgłoszenia ostateczne: 30.09.2011 r. (piątek), zgłoszenia wyłącznie
na drukach (Załącznik 1). Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
mrekreacja.konna@pod.aniolami.pl

7. Warunki techniczne:
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www.pzj.pl.

MPMK dla koni 4- i 5-letnich zostaną rozegrane z oceną stylu, dla koni
6-letnich na poziomie klasy C przepisów PZJ.
PROGRAM ZAWODÓW
12.10.2011 r. (środa)

Otwarcie stajni

Godz. 1800

13.10 (czwartek)

Zebranie techniczne

Godz. 1900

13.10 (czwartek)

Przegląd weterynaryjny (5, 6-latki)

Godz. 1600

14.10 (piątek)

Pokaz koni 4-letnich na trójkącie

Godz. 800

14.10 (piątek)

Próba ujeżdżenia

Godz. 1100

15.10 (sobota)

Próba terenowa

Godz. 1530

16.10 (niedziela)

Próba zręczności

Godz. 1130

UWAGA! Godziny rozgrywania konkursów mogą ulec zmianom!
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.
Na trójkącie oceniane są następujące elementy:
• typ i pokrój
• kondycja i pielęgnacja (w tym kucie) i ogólne wrażenie
• ruch w stępie i kłusie
Szczegółowe informacje w przepisach MPMK dyscypliny powożenia zaprzęgami jednokonnymi.
PRÓBA UJEŻDŻENIA (na styl)
Dla koni 4 letnich obowiązuje program Nr 1 – 4-latki (załącznik Nr 2)
Dla koni 5 letnich obowiązuje program Nr 2 – 5-latki (załącznik Nr 3)
Dla koni 6 letnich obowiązuje program Nr 6 PZJ
PRÓBA TERENOWA – MARATON (na styl)
Sędziowana na styl dla koni 4 i 5 letnich.
Konie 6 letnie wg przepisów PZJ.
Oceny dokonuje 3 sędziów na trzech różnych przeszkodach (każdy z sędziów w innej) i jeden sędzia
na odcinku stępa oceniający prawidłowość stępa. Sędziowie w przeszkodach dokonują oceny każdego

elementu oddzielnie z (dokładnością do 0,1 pkt.). Wynik próby terenowej stanowi średnia oceny
3 sędziów wyrażona w punktach bonifikacyjnych pomniejszony o ewentualne punkty karne za błędy.
DYSTANSE
Odcinki
A
D
E
Przeszkody
Bramki

4-latki
4-5 km
800-1000 m
4-5 km
4
4

5-latki
5-6 km
800-1000 m
5-6 km
5
5

6-latki
6-8 km
800-1000 m
6-7 km
6-8
5-6

4-latki
13 km/h
7 km/h
13 km/h

5-latki
14 km/h
7 km/h
13 km/h

6-latki
15 km/h
7 km/h
14 km/h

TEMPO (PRĘDKOŚĆ)
Odcinki
A
D
E

PRÓBA ZRĘCZNOŚCI POWOŻENIA (na styl)
Oceny dokonuje 3 osobowa komisja wystawiając wspólną notę za każdy element oceniany
z dokładnością do 0,1 pkt. Suma punktów za poszczególne elementy stanowi wynik wyrażany
w punktach bonifikacyjnych, podawany wraz z komentarzem przez przewodniczącego komisji.
Wynik może być pomniejszony o punkty karne za błędy.
PRÓBA SKŁADA SIĘ Z:
• Konie 4 letnie 14 – 16 przeszkód prędkość – 200 m/min
• Konie 5 letnie 14 – 16 przeszkód prędkość – 230 m/min
• Konie 6 letnie zgodnie z przepisami PZJ – kl. C (250 m/min)
8. Warunki finansowe
Boksy o wymiarach 3x3 – opłata za boks 250 zł
Opłata za program badań antydopingowych 15 zł
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie przedpłaty za boks. Opłata nie podlega zwrotowi. Przedpłata
za boks w wysokości 250 zł zostanie zapłacona do dnia 30.09.2011r. na konto:
Nazwa banku: BZWBK
Adres odbiorcy: Pod Skarpą 5, 85-796 Bydgoszcz
Nazwa odbiorcy: FHU Mach Mar
Numer konta: 57 1090 1896 0000 0001 1581 4506
Koszt podłączenia samochodu do prądu 50 zł za całe zawody

Nagrody:
Konie
4-letnie hodowli polskiej
5-letnie hodowli polskiej
6-letnie hodowli polskiej

Nagroda
2750 zł
3750 zł
5500zł

PZHK ufunduje zwycięskim koniom okolicznościowe derki, flots i statuetki honorowe.
9. Inne:
1. Na terenie parku (zawodów) jest zakaz poruszania się pojazdami spalinowymi! (Na miejscu będzie
wypożyczalnia rowerów)
2. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
Na terenie zawodów będzie czynny bar z wyżywieniem i napojami.
Hotel Focus
ul. Modrzewiowa 1
Bydgoszcz
tel., fax: (52) 346-00-96
3. Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenerów,
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.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
5. W sobotę po zakończeniu konkursów o godz. 20 zapraszamy na grill party do powozowni!

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
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.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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 staranna 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.
2. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

ZAPRASZAMY!

