PROPOZYCJE ZAWODÓW
Ochaby 12-13.06.2021
XVI Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle
INFORMACJE OGÓLNE
1. Termin:

12-13.06.2021 roku

2. Organizator: Stadnina Koni “Ochaby”
Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16, 43-430 Skoczów, www.stadninaochaby.pl, tel. 510636705
mail: biuro@stadninaochaby.pl
oraz Stowarzyszenie w Damskim Siodle www.wdamskimsiodle.pl, tel. 664 906 069
OSOBY OFICJALNE
DYREKTOR ZAWODÓW

Anna Bronisz

DYREKTOR BIURA ZAWODÓW

Marta Klemens

SPIKER I OBSŁUGA KOMPUTEROWA

Jacek Ryczywolski
KOMISJA SĘDZIOWSKA

SĘDZIA GŁÓWNY

Łukasz Dziarmaga
Izabela Popławska
Ksenia Samsel

3. Miejsce: Stadnina Koni “Ochaby” , Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16, 43-430 Skoczów
4. Program zawodów:
12.06.2021 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 (wysokość przeszkód do 70 cm)
Konkurs nr 6 – Konkurs Historyczny
Konkurs nr 7 - Konkurs Equitation w damskim siodle o nagrodę Prezesa Stowarzyszenia w Damskim Siodle
Konkurs nr 8- Przejazd dowolny (dla początkujących)
13.06.2021 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
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 Freestyle
Konkurs nr 15 - Konkurs Szampańskie Wyzwanie (wyłącznie dla pełnoletnich)
Konkurs nr 16- Konkurs Elegancji
UWAGI:
Dekoracja Mistrzostw Polski odbędzie się w niedzielę bezpośrednio po konkursie kończącym rundę. Pozostałe dekoracje po
zakończeniu poszczególnych konkursów.
Organizator zastrzega sobie prawo nie rozegrania konkursu przy zgłoszeniu mniej niż trzech 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 22 kwietnia 2019 roku.
5. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy 20x60m na terenie otwartym lub na hali, podłoże piaskowe
Rozprężalnia na terenie otwartym, 20x60m., oznaczona, podłoże jw.
6. Zebranie techniczne - piątek, 11.06.2021 w Biurze o godz. 20.00. Stajnie będą gotowe od godz.10.00 w czwartek
10.06.2021, pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z
wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu.
7. Zgłoszenia: ostateczne do 04.06.2021. wyłącznie przez platformę zawodykonne.pl
8. Warunki udziału w zawodach:
- dopuszcza się dwukrotny start konia pod różnymi amazonkami
- sprzęt jeździecki i rząd muszą być bezpieczne i wygodne dla konia
- konie muszą 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 22 kwietnia 2019 roku.
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).

9. Opłaty:
- start w Mistrzostwach Polski Amazonek – 150 zł/ za rudę
- start w Małej Rundzie w Ujeżdżeniu / MP Juniorów – 140 zł/ za rudę
- konkursy dodatkowe - 30 zł; Konkurs Elegancji jest bezpłatny dla członków Stowarzyszenia w Damskim Siodle,
- boks ze słomą 230 zł za całe zawody. Trociny 50 zł balik.
Zgłoszenie będzie przyjęte TYLKO po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe do dnia tj. 07.06.2021
NR KONTA BANKOWEGO : 13 8448 0004 0035 9922 2000 0001
Stadnina Koni Ochaby Wielkie, 43-430 Ochaby Wielkie, ul. Hodowlana 16
10. Noclegi i wyżywienie:
Dwór Dębowiec, Dębowiec, tel. 33 858 85 85, recepcja@dwordebowiec.pl
Willa Słoneczna w Dębowcu, tel. 698 469 722, biuro@willasloneczna.pl
Willa Rufina , Rynek 11 , 43-246 Strumień tel. 691-660-021 (odległość 7 km)
Pyszna Stajenka ul Wiślana 16 , Bąków tel. 693-802-211 (odległość 4 km)

11. Nagrody: Organizator zapewnia flot's dla wszystkich startujących amazonek, a dla zwycięzców medale, puchary oraz
nagrody rzeczowe.
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 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.

