
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice
Stowarzyszenie Pro Hipico Bono

Polska Liga Western i Rodeo

zapraszają na

I MISTRZOSTWA KRAJU 
W JEŹDZIE BEZ OGŁOWIA

26 – 27 kwietnia 2014 r.
WROCŁAW – PARTYNICE

1. Miejsce zawodów: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice
ul. Zwycięska 2; 53-033 Wrocław
tel: 71 339 83 64; fax: 71 333 45 18

2. Uczestnicy: Zawodnicy zarejestrowani oraz niezarejestrowani w PZJ/PLWiR
Zakwalifikowani do zawodów na podstawie przesłanego filmu 
weryfikującego umiejętności.

3. Termin zgłoszeń: Zgłoszenia do zawodów ze wskazaniem:
- dyscypliny (ujeżdżenie, skoki, western horsemanship, trail),
- kategorii wiekowej (dorosły – ukończone 18 lat i więcej/młodzież –   

ukończone 12 – 17 lat),
- dane konia,
- dane zawodnika
Przesyłane do dnia 20.04.2014 r. na adres: 
agnieszka.hanc@torpartynice.pl

Przesyłanie około 4-minutowych filmów weryfikujących umiejętności 
z prezentacją jazdy bez ogłowia ( szczegóły w regulaminie)
Filmy należy nadsyłać do dnia 20.04.2013 r. na adres 
wojciechmickunas@hipologia.pl (informacja o zakwalifikowaniu do 
zawodów zostanie przesłana drogą elektroniczną do dnia 23.04.2014r.)

4. Wymagania: Zawodnicy: zobowiązani  są  do  posiadania  aktualnych  badań  lekarskich
poświadczających o braku przeciwwskazań do startu w zawodach. 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców
na start w zawodach. 

Wymagania dotyczące stroju znajdują się w regulaminie zawodów

We  wszystkich  dyscyplinach  w  kategorii  młodzieżowej  obowiązkowym
nakryciem głowy jest kask ochronny z trójpunktowym zapięciem.

W  kategorii  dorosłych  w  skokach  kask  jest  obowiązkowy,  natomiast  
w ujeżdżeniu dopuszcza się melonik/cylinder, a w westernie kapelusz.

Zaleca  się  jednak  wszystkim  uczestnikom  stosowanie  nakrycia  głowy  
w postaci kasku ochronnego z trójpunktowym zapięciem.

Dopuszcza  się  używanie  batów  i  ostróg  opisanych  jako  dozwolone  
w przepisach poszczególnych dyscyplin PZJ/PLWiR. 
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Konie: wymagane  szczepienia  ochronne  przeciwko  grypie  koni  
z poświadczonym wpisem w paszporcie. Szczepienie przypominające nie
może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody. 
Konie  bez  aktualnych  szczepień  nie  będą  wpuszczane  na  teren
WTWK-Partynice!

Zawody zostają rozegrane w siodle, bez tradycyjnych ogłowi i kiełznań. 

Dopuszcza  się  udział  zawodnika  w  więcej  niż  jednej  konkurencji  
w obrębie danej grupy wiekowej, na różnych lub na tym samym koniu,
przy czym jeden koń może w jednym dniu wystartować w maksymalnie
dwóch konkursach.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  propozycjami  mają
zastosowanie przepisy poszczególnych dyscyplin PZJ/PLWiR.

5. Osoby Oficjalne: Komisja Sędziowska:
Przewodniczący: Wojciech Mickunas
Członkowie komisji: Jerzy Sawka, Gyula Mészáros , Aleksandra Misztak, 
Marta Abramczyk

Dyrektor Zawodów:Agnieszka Hanc

Biuro Zawodów: Małgorzata Szewczyk

Lekarz wet. Zawodów:Przemysław Różycki 

Gospodarz Toru:  Jacek Pękalski

6. Opłaty: boks z pierwszą ściółką: 50 zł/dobę

opłata organizacyjna: 10 zł
za start w jednej dyscyplinie (płatne w biurze zawodów)

7. Program Zawodów:
PIĄTEK 25.04.2014 r.

Dla chętnych Organizator udostępnia boksy dla koni od piątku 25.04.2014 r. od godziny 12.00

SOBOTA 26.04.2014 r.
Konkurs półfinałowy w ujeżdżeniu - program P10RK ze zmianami

Konkurs półfinałowy w skokach - konkurs dokładności dla dorosłych   90cm
konkurs dokładności dla młodzieży  80 cm

Konkurs półfinałowy western - konkurencja Western Horsemanship
konkurencja Trail 

    NIEDZIELA 27.04.2014 r.

Konkurs finałowy w ujeżdżeniu - program dowolny z muzyką 
na poziomie co najmniej P5

Konkurs finałowy w skokach - konkurs dokładności dla dorosłych 
na wybranych wysokościach → 160 cm

konkurs dokładności dla młodzieży 
na wybranych wysokościach → 140 cm

Konkurs finałowy western - konkurencja Western Horsemanship

konkurencja Trail 



8.  Szczegóły  rozgrywania  poszczególnych  dyscyplin  w  regulaminie
zawodów

9. NAGRODY: Organizator  przewiduje dla  zwycięzców w  poszczególnych
kategoriach, we wszystkich dyscyplinach następujące nagrody:

medale, nagrody finansowe:

Wyszczególnienie Nagroda finansowa

I miejsce 1 000,00 zł

II miejsce 500,00 zł

III miejsce 300,00 zł

dla wszystkich uczestników:
dyplomy, flot’s

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody, 
wypadki i kradzieże.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, informacje należy podać
najpóźniej do czwartku 24 kwietnia 2014 r. na adres

agnieszka.hanc@torpartynice.pl.

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.
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