XIV MISTRZOSTWA POLSKI AMAZONEK
W DAMSKIM SIODLE
Pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

GŁOGÓW MŁP. k. Rzeszowa, 15-16 września 2018 r.

PROPOZYCJE, INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorzy:

Stowarzyszenie W Damskim Siodle
e-mail: wdamskimsiodle@wp.pl
tel.: 513-461-695
Stadnina Koni „Leśna Wola”
e-mail: zawody@lesnawola.pl
tel.: 608-530-797

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Miejsce:

Hipodrom Stadniny Koni „Leśna Wola”
Głogów Małopolski, ul. Leśna Wola 8

Termin zawodów:

15-16.09.2018 r.
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Osoby oficjalne:

Anna Piasecka (POL) Sędzia Główny
Marek Ruda (POL)

Gospodarz toru:

Mieczysław Zagor (POL)

Warunki techniczne:
Plac konkursowy: wymiary 90x65, na terenie otwartym, podłoże: piasek z włókniną
Rozprężalnia: wymiary 30x65, na terenie otwartym, podłoże: piasek z włókniną
Udostępnienie rozprężalni: dot. dnia przyjazdu 14.09.2018 r. godz. 12.00
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę: słoma
Otwarcie stajni: 14.09.2018 r., godz. 10.00
Zamknięcie stajni: 16.09.2018 r. godz. 20.00
Spiker/Prowadzący zawody:

Mieczysław Zagor

Dyrektor zawodów:

Edyta Mikołajewska
e-mail: edytaml@op.pl, tel. 513-461-695

Biuro zawodów
i obsługa komputerowa:

Kamila Krzemieniecka
e-mail: pester1@onet.eu

Kowal zawodów:

Wacław Gilarski

Zgłoszenia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(na stronie www.wdamskimsiodle.pl)

PROGRAM ZAWODÓW:
15.09.2018 – Sobota:
Konkurs nr 1 – Półfinał Małej Rundy w Ujeżdżeniu – program L półfinał L-2 DS
Konkurs nr 2 – Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Ujeżdżeniu w Damskim Siodle –
program L-1 DS
Konkurs nr 3 – Półfinał Dużej Rundy Mistrzostwa Polski Amazonek w Ujeżdżeniu
w Damskim Siodle – program półfinał N-1 DS
Konkurs nr 4 – Półfinał Mistrzostw Polski Amazonek w Skokach przez przeszkody
w Damskim Siodle– konkurs dokładności (wysokość przeszkód do 60cm)
Konkurs nr 5 – Konkurs z oceną stylu Amazonki – konkurs (wysokość przeszkód do 70 cm)
Konkurs nr 6 – Konkurs Historyczny
Konkurs nr 7 – Konkurs Freestyle
Konkurs nr 8 – Konkurs Equitation
16.09.2018 – Niedziela:
Konkurs nr 9 – Finał Małej Rundy w Ujeżdżeniu- program P-2 DS
Konkurs nr 10 – Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Ujeżdżeniu w Damskim Siodle,
program P-1 DS
Konkurs nr 11 – Finał Dużej Rundy Mistrzostw Polski Amazonek w Ujeżdżeniu w Damskim
Siodle program N-2 DS dowolny
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Konkurs nr 12 – Finał Mistrzostw Polski w Damskim Siodle w Skokach przez przeszkody,
konkurs zwykły (wysokość przeszkód do 80 cm)
Konkurs nr 13 – Konkurs Potęgi Skoku w Damskim Siodle
Konkurs nr 14 – Konkurs Elegancji w Damskim Siodle o nagrodę Prezesa Stowarzyszenia
w Damskim Siodle
Konkurs nr 15 – Przejazd dowolny (dla początkujących)
Konkurs nr 16 – Konkurs Szampańskie Wyzwanie (wyłącznie dla pełnoletnich)
UWAGI:
DEKORACJA odbędzie się po każdym zakończonym konkursie/rundzie.
Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania konkursu przy zgłoszeniu min 3 uczestniczek.
Do konkursu finałowego zawodniczka startująca na dwóch koniach wybiera jednego.
Mistrzem Polski może zostać Amazonka posiadająca polskie obywatelstwo, natomiast
konkurs/rundę może wygrać zawodniczka zagraniczna.
Kategoria Junior do 18 roku życia. Juniorzy we wszystkich konkursach zgodnie z przepisami
muszą startować w kasku.
Programy dostępne są na stronie www.wdamskimsiodle.pl, opisy konkursów można znaleźć
w Przepisach Jazdy w Damskim Siodle z 20.08.2018 r.
Zebranie techniczne – piątek, 14.09.2018 r. godz. 20.00
Stajnie będą gotowe od godz. 10:00 w piątek 14.09.2018, pasza, żłoby i wiadra do pojenia
własne.
Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i odnotować
w zgłoszeniu.
Szef stajni:

Monika Kogut

Termin zgłoszeń: ostatecznie do poniedziałku 10.09.2018 r.
Prosimy o dokładne zgłoszenie koni (rok ur., imię ojca, matki, ojca matki, rasa, płeć, wł.,
hod.) i zawodników.
Warunki udziału w zawodach:
 dopuszcza się dwukrotny start konia pod różnymi amazonkami
 sprzęt jeździecki i rząd muszą być bezpieczne i wygodne dla konia
 konie powinny posiadać aktualne szczepienia
 zawodnicy muszą dostarczyć do biura zawodów zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach, wystawionym przez lekarza medycyny oraz
obowiązkowe ubezpieczenie
 w przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców na start w zawodach
 w konkursach dla amazonek obowiązują przepisy i regulaminy PZJ dyscypliny
ujeżdżenia oraz Przepisy Jazdy w Damskim Siodle z 20.08.2018 r.
Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników,
trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń,
pożarów i innych zdarzeń).
Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opłaty:
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start w Dużej Rundzie w Ujeżdżeniu – 150 PLN
start w Małej Rundzie w Ujeżdżeniu (również dla juniorów) – 100 PLN
strat w Skokach przez przeszkody – 100 PLN
start w konkursie dodatkowym (konkursy kostiumowe) – 50 PLN
start w Konkursie Elegancji – 50 PLN, dla Członków Stowarzyszenia W Damskim Siodle
– bezpłatny
start w konkursie Szampańskie Wyzwanie (konkurs wyłącznie dla osób pełnoletnich) –
30 PLN
start w konkursie Przejazd dowolny (wyłącznie dla początkujących) – bezpłatny



wypożyczenie konia:
 300 PLN za całe zawody;
 100 PLN za pojedyncze konkursy
W sprawie wypożyczenia koni proszę się kontaktować z przedstawicielem Organizatora:
Edyta Mikołajewska, e-mail: edytaml@op.pl, tel. 513-461-695
Warunki finansowe:
Boks w stajni namiotowej: 250,00 PLN
Podłączenie samochodu do prądu: 50,00 PLN za każdy dzień
Siano/kostka: 10,00 PLN
Słoma/kostka: 10,00 PLN
Trociny/balot: 55,00 PLN
W boksach ściółka słoma w standardzie, przy wyborze opcji trocin dopłata do 110,00 PLN za
2 baloty przy pierwszym ścieleniu
Przedpłatę za rezerwację boksu w wysokości 200 PLN należy dołączyć do zgłoszenia (bez
potwierdzenia wpłaty zgłoszenie nie będzie ważne).
Dane do przelewu:
Stadnina Koni „Leśna Wola”, 36-060 Głogów Młp., ul. Leśna Wola 8
Nr konta: 83 1240 4751 1111 0000 5510 7712
W tytule przelewu proszę wpisać: Opłata za rezerwację boksu MPA i nazwisko zawodnika
Wyżywienie: we własnym zakresie
 Restauracja „Leśna Wola” na terenie zawodów
Noclegi: we własnym zakresie

Motel na terenie Stadniny Koni „Leśna Wola”, biuro@lesnawola.pl,
www.lesnawola.pl

Hotel „Magnat” Głogów Młp., ul. Długa 21 tel. 17 8517854

Hotel „Trzy Korony” DK9 2C, 36-060 Rudna Mała, tel.17 741 12 14

Hotel „Cztery Pory Roku” Głogów Młp. Tel.: 17 851 72 73

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
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
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konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom
np. komercyjnym.
I.
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.
II.
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.
III.
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.
IV.
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.
V.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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