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ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE W WOLTYŻERCE
KWALIFIKACJE ZAWODNIKÓW DO STARTÓW
W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH
JASZKOWO, 07. MAJ 2011 r.
I.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Ranga zawodów:
Zawody Ogólnopolskie w Woltyżerce
Kwalifikacje do startów w zawodach międzynarodowych
2. Miejsce zawodów:
Jaszkowo – Centrum Hipiki Jaszkowo
3. Organizator Zawodów: YORIS Firma Architektoniczna
Komisja Woltyżerki PZJ
4. Termin zawodów:
07.05.2011 r.
5. Termin zgłoszeń
ostatecznych:
27.04.2011 r.
6. Zgłoszenia kierować: yoris@wlkp.top2.pl lub yoris@yoris.pl
7. Rezerwacja boksów,
noclegów:
info@centrumhipiki.com

II.

WARUNKI OGÓLNE:
Zawody Ogólnopolskie organizowane są zgodnie z Przepisami Ogólnymi PZJ,
Przepisami Weterynaryjnymi PZJ, z Regulaminem Krajowym Rozgrywania Zawodów
w Woltyżerce (wydanie 5. obowiązujące od 23.03.2010).
Konkursy kat. A rozegrane zostaną jako konkursy kwalifikacyjne do startu w
zawodach międzynarodowych – CVI1*2*.

1. OSOBY OFICJALNE:
Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny Zawodów:

Sędzia PZJ:
Delegat Techniczny :
Lekarz wet. zawodów:
Lekarz med. zawodów:
Komisarz Zawodów :
Obsługa komputerowa zawodów:
Sekretarze (wolontariat):

Elżbieta Dolińska (POL)
Sędziowie
:
Jarmila Jablonska (CZE)
Klaus Egold (GER)
Agnieszka Cisek (konkursy kat.Cz, Cp)
Elżbieta Dolińska
Elżbieta Dolińska
lek. wet. Michał Borowiński
lek. med. Jolanta Kornecka
Elżbieta Dolińska, Agnieszka Cisek,
Irena Lisowska
Agnieszka Cisek, Alina Heidrych,

2. WARUNKI TECHNICZNE:
1. Arena Konkursowa
Miejsce:
Podłoże:
Wymiary:
2. Rozprężalnia
Miejsce:

kryta ujeżdżalnia
piasek kwarc.
25m x 60m
2 koła do lonżowania
kryta ujeżdżalnia (ta sama
hala, co arena konkursowa)

3. RODZAJE KONKURSÓW:
Konkurs nr 1
Konkurs indywidualny mężczyzn seniorów kategorii Ai-1 – ZO + kwalifikacyjny
rozgrywany będzie w jednej rundzie:
I runda - program obowiązkowy i program dowolny
Zawodnicy – rocznik 1997 i starsi,
w konkursie kwalifikacyjnym – rocznik 1992 i starsi
Konie – min. 7 lat
Obowiązuje oddzielne sędziowanie (dwóch sędziów).
Sędziowie: B – Klaus Egold, A –Jarmila Jablonska
Konkurs nr 2
Konkurs indywidualny kobiet seniorów kategorii Ai-1 – ZO + kwalifikacyjny
rozgrywany będzie w jednej rundzie:
I runda - program obowiązkowy i program dowolny
W I rundzie program dowolny może być wykonywany bezpośrednio po programie
obowiązkowym.
Zawodnicy – rocznik 1997 i starsi,
w konkursie kwalifikacyjnym – rocznik 1992 i starsi
Konie – min. 7 lat
Obowiązuje oddzielne sędziowanie (dwóch sędziów).
Sędziowie: B – Klaus Egold, A –Jarmila Jablonska
Konkurs nr 3
Konkurs indywidualny kobiet juniorów kategorii Ai-2 – ZO + kwalifikacyjny
rozgrywany będzie w jednej rundzie:
I runda - program obowiązkowy i program dowolny
W I rundzie program dowolny może być wykonywany bezpośrednio po programie
obowiązkowym.
Zawodnicy – rocznik 1993-1997,
w konkursie kwalifikacyjnym – rocznik 1993-1997,
Konie – min. 7 lat
Obowiązuje oddzielne sędziowanie (dwóch sędziów).
Sędziowie: B –Klaus Egold, A –Jarmila Jablonska
Konkurs nr 4
Konkurs indywidualny kobiet kategorii Bi – ZO
rozgrywany będzie w jednej rundzie
I runda - program obowiązkowy i program dowolny

Program dowolny może być wykonywany bezpośrednio po programie obowiązkowym,
w trakcie tego samego startu.
Zawodnicy – rocznik 2002 i starsi, Konie – min. 7 lat
Sędziowanie oddzielne (dwóch sędziów)
Sędziowie: B – Klaus Egold, A – Jarmila Jablonska
Konkurs nr 5
Konkurs par kategorii Ap – ZO + kwalifikacje
rozgrywany będzie w dwóch rundach
I runda - program dowolny
II runda - program dowolny
Zawodnicy – rocznik 2002 i starsi (pary, które chcą uzyskać kwalifikacje na CVI zawodnicy rocznik 1997 i starsi), Konie – min. 7 lat
Sędziowanie oddzielne (dwóch sędziów).
Sędziowie: B – Klaus Egold, A – Jarmila Jablonska,
Konkurs nr 6
Konkurs par kategorii Cp – ZO
rozgrywany będzie w dwóch rundach
I runda - program techniczny
II runda - program dowolny
Zawodnicy – rocznik 1995-2002, Konie – min. 6 lat
Sędziowanie wspólne (dwóch sędziów).
Sędziowie: A – Jarmila Jablonska, Agnieszka Cisek,
Konkurs nr 7
Konkurs zespołowy kategorii Bz – ZO (skład – min. 4 os.)
rozgrywany będzie w jednej rundzie
I runda - program obowiązkowy i program dowolny
Program dowolny wykonywany bezpośrednio po programie obowiązkowym, w trakcie
tego samego startu (czas na wydłużenie wypinaczy zostanie odliczony).
Zawodnicy – rocznik 2001 i starsi, Konie – min. 6 lat
Sędziowanie oddzielne (dwóch sędziów).
Sędziowie: A – Jarmila Jablonska, B – Klaus Egold
Konkurs nr 8
Konkurs zespołowy kategorii Cz – ZO (skład – min. 4 os.)
rozgrywany będzie w jednej rundzie
I runda - program obowiązkowy i program dowolny
Program dowolny wykonywany bezpośrednio po programie obowiązkowym, w trakcie
tego samego startu.
Zawodnicy – rocznik 1995-2002, Konie – min. 6 lat
Sędziowanie wspólne (dwóch sędziów).
Sędziowie: A – Jarmila Jablonska, Agnieszka Cisek

4. ZAPROSZENIA
Zaproszenia na zawody ZO wysłane zostają do następujących Klubów:
1. KJ Stara Miłosna
6. Stowarzyszenie HIPPOS
2. LKJ Łąck
7. KJ Pony Poznań
3. SJ Baborówko
8. KS „Lotta” Lubasz
4. UKJ „Lajkonik” Poznań
9. GLKS „Rolnik” Ząbkowice Śląskie
5. ACSKiR „Stajnia pod lasem”
10. KS Gruszczyn
5. WARUNKI POBYTU
1. ZAKWATEROWANIE:
1) Pałac Jaszkowo
2) Oficyna (pokoje 2-3 osobowe)
3) Internat (łóżka piętrowe – pokoje wieloosobowe)
Informacje: www.centrumhipiki.com , tel. 61-28 37 556
Rezerwacja: tel. 61-28 37 556, info@centrumhipiki.com , fax. 61-28 39 940.
2. WYŻYWIENIE
Wyżywienie dla zawodników, ekip i osób towarzyszących będzie dostępne na terenie
zawodów – informacja i zamówienia:
Tel. 61-28 37 556, info@centrumhipiki.com , fax. 61-28 39 940.
3. ZAKWATEROWANIE KONI
Boksy dla koni – cena: 70 zł za całe zawody
Boksy dostępne od dnia 06.05.2011 r.
Organizator zapewnia słomę.
6. WPISOWE
250 zł od Klubu (niezależnie od ilości konkursów, w których zawodnicy startują).
Wpisowe pobierane będą w dniu 07.05.2011 od godz. 9:00 w Biurze Zawodów, przy
sprawdzaniu dokumentów zawodników, Klubów i koni.
7. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń ostatecznych :
Zgłoszeń na zawody należy dokonywać:

27.04.2011
yoris@wlkp.top2.pl
yoris@yoris.pl

8. PRAWY WETERYNARYJNE
W dniu 07.05.2011, o godzinie 9.30, odbędzie się przegląd weterynaryjny z udziałem
Lekarza wet. zawodów i Komisji Sędziowskiej.
W przeglądzie weterynaryjnym muszą wziąć udział wszystkie konie biorące udział w
zawodach. Konie muszą być prezentowane w ogłowiu wędzidłowym z wodzami.
Wszystkie konie muszą posiadać wymagane Przepisami Wet. dokumenty
umożliwiające ich identyfikację z aktualnym wpisem oraz aktualną licencję PZJ
(dotyczy tylko koni startujących w ZO), licencję WZJ (dotyczy tylko koni startujących
w ZR). Obowiązuje szczepienie wykonane i potwierdzone przez lekarza weterynarii,
nie będącego właścicielem konia, przeciwko equine influenza, z datą nie późniejszą
niż 92 dni, przed terminem rozpoczęcia zawodów.

9. RÓŻNE
1.Kolejność startów ustalona zostanie przez Organizatora, po wpłynięciu zgłoszeń
ostatecznych. Sprawdzenie dokumentów zawodników, klubów i koni odbywać się
będzie w dniu 07.05.2011, od godz. 9.00. Po przeglądzie weterynaryjnym koni, w
przypadku gdyby koń nie został na nim dopuszczony do startu w zawodach,
możliwa będzie zmiana konia. Zmiana taka musi zostać zgłoszona przez Szefa
ekipy do Biura zawodów, najpóźniej jedną godzinę przed rozpoczęciem
pierwszego konkursu. Biuro Zawodów ma obowiązek poinformować o takiej
zmianie sędziego głównego zawodów.
2.Każdy uczestnik zawodów musi posiadać i przedstawić w Biurze Zawodów
wymagane Przepisami PZJ oraz Regulaminem Woltyżerki dokumenty, z aktualnymi
wpisami.
3.Wraz z oddaniem zgłoszenia wszyscy uczestnicy zawodów podporządkowują się
niniejszym propozycjom oraz zarządzeniom Organizatora.
4.Odpowiedzialność: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i
koni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne wyrządzenie szkody,
jak też czyny przestępcze osób trzecich (np. kradzieże).
5. Zaleca się, aby konie oraz uczestnicy zawodów posiadali własne ubezpieczenie.
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmian wynikających z przyczyn obiektywnych, w
programie zawodów.
7.Program zawodów i lista startowa rozesłane zostaną po 27.04.2011 r. Początek
konkursów 07.05.2011 r., godz. 11.00. Przewidywane zakończenie zawodów godz.
16:00.

Poznań, 18.04.2011 ......................................................
Podpis Organizatora

Zatwierdzono:
Komisja Woltyżerki…………………………………

Warszawa, 21.04.2011.................................................
Podpis PZJ

