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
Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki

2.

Miejsce zawodów:

Hipodrom Agro-Aves Gajewniki

3.

Termin zawodów:

24-26.08.2012

4.

Osoby oficjalne:

Komisja sędziowska:
Sędzia Główny

Witold Bogacz

Sędzia PZJ

Anna Klibert
Piotr Helon

Komisja Oceniająca Styl:

Edward Trzemżalski (przewodniczący)
Piotr Helon
Paweł Mazurek

Delegat techniczny:

Tadeusz Kodź

Przew. Komisji Odwoławczej:

Wojciech Smudziński
Tadeusz Głoskowski

Gospodarz toru:

Czesław Konieczny

Szef komisarzy:

Ryszard Bartmański

Komisarz:

Barbara Dembińska

Delegat weterynaryjny:

Krzysztof Maciak

Lek. Wet. Zawodów:

Dariusz Sadowski

Tel. 0-501-077-255

Dyrektor zawodów:

Tadeusz Głoskowski

Tel. 0-695-923-259

Zakwaterowanie koni:

Anna Pięta

Tel. 0-608-799 214

Uczestnicy:

Zawodnicy klubów i sekcji zarejestrowanych w PZJ. Aby
zostały rozegrane MPMK w danej kategorii wiekowej,
do MPMK w tej kategorii wiekowej muszą zostać
zgłoszone minimum 3 konie.

5.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia ostateczne: 16.08.2012 (czwartek), zgłoszenia wyłącznie na drukach
Regulaminu MPMK wypełnionych czytelnie (Załącznik nr 1). Zgłoszenia prosimy
wysyłać na nr Fax: 43 824-31-70, lub e-mail: zawodysg@onet.pl

6.

Warunki techniczne: Mistrzostwa Polski Młodych Koni rozgrywane będą zgodnie z regulaminami
MPMK – patrz www.pzhk.pl oraz 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
23.08.2012
24.08.2012
25.08.2012
26.08.2012

Otwarcie stajni
Przegląd weterynaryjny (5, 6-latki)
Zebranie techniczne
Pokaz koni 4-letnich na trójkącie
Próba ujeżdżenia
Próba terenowa
Próba zręczności

Godz. 800
Godz. 1600
Godz. 1900
Godz. 1000
Godz. 1300
Godz. 1530
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)

W piątek

godzinę po rozegraniu ostatniego konkursu odbędzie się cykl wykładów pod nazwą

„Akademia Hodowcy i Jeźdźca”. Będą poruszane następujące tematy:
1) Żywienie koni sportowych - mgr inż. Agata Koziorzębska SGGW Warszawa, doktorantka prof. Szczepana
Chrzanowskiego,
2) Polski koń zaprzęgowy, towar eksportowy - Tadeusz Kodź,
3) Zastosowanie kamer w transporcie i stajni - przedstawiciel Bentley Farm Polska,
4) Parkury dla młodych koni - Łukasz Jankowski.

W sobotę, pół godziny po zakończeniu ostatniego konkursu, przewidziany jest konkurs w skokach luzem
dla młodych koni 3 i 4 letnich (niestartujących w MPMK), zarówno hodowli polskiej, jak i zagranicznej.
Szczegółowy program tego konkursu niebawem zostanie zamieszczony na stronie PZHK (aktualności:
http://pzhk.pl/2012/08/07/regulamin-konkursu-skokow-luzem-w-gajewnikach-2012/), PZJ oraz Stowarzyszenia

Agro-Aves Gajewniki.
Po zakończeniu Konkursu w skokach luzem około godz. 21:00 impreza integracyjna w Barze LA MANEGE.

7.

Warunki finansowe
Boksy o wymiarach 3x3 – opłata za boks 250 zł/od konia
Opłata za program badań antydopingowych 15 zł/od konia
Koszt podłączenia samochodu do prądu wynosi 150 zł za całe zawody.
Opłata za wcześniejszy przyjazd 50 zł/dzień
Na miejscu istnieje możliwość zakupu:
− siana 10zł/kostkę
− słomy 6 zł/kostkę
− trociny 50 zł/kostkę
wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu w zgłoszeniach.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie przedpłaty za boks. Opłata nie podlega zwrotowi. Przedpłata
za boks w wysokości 250 zł zostanie zapłacona do dnia 16.08.2012 r. Opłat należy dokonać wraz
ze zgłoszeniem ostatecznym na konto bankowe:
Stowarzyszenia AGRO-AVES Bank PKO SA oddz. w Zduńskiej Woli
Nr rach. 41 1240 3305 1111 0000 2951 6012
Bez potwierdzenia wpłaty zgłoszenie będzie traktowane jako nieważne.
8.

Nagrody:
Nagrody dla właścicieli i hodowców koni polskiej hodowli zostaną wypłacone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi /50% właściciel i 50% hodowca/ za pośrednictwem PZHK. Ogólne
zestawienie nagród pieniężnych uwzględniające nagrody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz nagrody przewidziane przez organizatorów /druk tłusty/ przedstawia poniższe zestawienie:
Konie
4 – letnie hodowli polskiej
5 – letnie hodowli polskiej
6 – letnie hodowli polskiej

I miejsce
1 000
1750
1 000
2750
1 000
4500

Nagrody PZHK oraz Agro-Aves Gajewniki dla koni polskiej hodowli, które zajęły 1 miejsce w każdej kategorii
wiekowej, są dzielone pomiędzy hodowcę i właściciela w proporcji 50%/50%.

Uwaga:
Konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych z postępu biologicznego.
PZHK ufunduje zwycięskim koniom okolicznościowe derki, flots i statuetki honorowe.

9.

Sprawy weterynaryjne
Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

1.

Powiatowy lekarz wet.

Sławomir Borkowski

43 675-21-08

2.

Delegat wet. PZJ

Krzysztof Maciak

0-507-102-752

3.

Lekarz wet. zawodów

Dariusz Sadowski

0-501-077-255

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
1) 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.
2) 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.
Każdy koń zagranicznej hodowli startujący w MPMK musi być sprawdzony przez dział ksiąg stadnych PZHK
pod względem rodowodowym oraz być zarejestrowany w bazie danych PZHK.
Konie bez ważnych szczepień nie zostaną wpuszczone na teren stajni w Gajewnikach.
10.

Inne:
1) Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
Hotele:
− Hotel AGRO-AVES Gajewniki (na terenie zawodów; 130 zł – pokoje dwuosobowe),
− Hotel Cyran, Karsznice, tel. 43 823-06-95, około 3 km
− Hotel Ostrówek, tel. 43 823-91-11, około 3 km
− Hotel Ramzes, Zduńska Wola, tel. 43 823-69-06, około 4 km
− Hotel Hades, Zduńska Wola, (43) 825 31 20, około 4 km.
2) Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 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. Zaleca się uczestnikom zawodów dokonania ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

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 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. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

ZAPRASZAMY!

