August Championship for Arabian Sport Horses
12 sierpnia 2022
Propozycje
1. Ogólna informacja:
- Dla koni arabskich czystej krwi wpisanych do ksiąg stadnych uznanych przez WAHO.
- Afiliacja ECAHO nr 14/2022.
2. Organizator:
PZHKA we współpracy ze Stadniną Koni Janów Podlaski Sp. z o. o.
3. Termin i miejsce zawodów:
Piątek 12.08.2022 na terenie SK Janów Podlaski.
Konkurencje zostaną rozegrane na placu trawiastym. Rozprężalnia z podłożem piaszczystym.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia są przyjmowane przez platformę www.zawodykonne.com lub na formularzu, który należy
przesłać na e-mail: office.pzhka@pzhka.org.pl
Ostateczny termin zgłoszeń: 30.07.2022r.
5. Opłaty i boksy:
Wpisowe oraz boks dla konia – darmowe. Liczba boksów ograniczona (max 10 koni) – decyduje
kolejność zgłoszeń.
Boksy będą dostępne od 11.08.2022 od godziny 12:00 do 12.08.2022 do godziny 18:00.
Dla koni zapewniona będzie słoma. Jeżeli koń ma stać na trocinach należy je zapewnić we własnym
zakresie. Prosimy o podanie w uwagach zgłoszenia informacji – „boks bez ściółki”.
Pasze treściwe oraz siano należy zapewnić we własnym zakresie.
Istnieje możliwość zakupu siana na miejscu w cenie porcja dzienna (6 kg) – 6 zł.
Informacje nt. zakupu siana i boksów: Katarzyna Stepczuk tel. 601421904
6. Komisja sędziowska:
Magdalena Szarszewska – sędzia sportowy ECAHO
Alicja Poszepczyńska – sędzia sportowy ECAHO – sędzia rezerwowy w przypadku zgłoszenia więcej
niż sześciu koni do klasy.
7. Program:
August Championship for Arabian Sport Horses rozpocznie się o godzinie 11:00 w piątek 12.08.2022:
- klasa 1: Classic Pleasure Novice
- klasa 2: Hunter Pleasure Novice

- klasa 3: Polski Strój Historyczny
Przewiduje się 15-minutową przerwę między klasami na zmianę stroju i przesiodłanie koni.
Godzina rozpoczęcia klasy 1 może ulec zmianie.
8. Nagrody:
- Nagrody przyznawane są hodowcom/właścicielom koni.
- Konie sklasyfikowane na miejscach od I do VI w swojej klasie, bez względu na liczbę uczestników,
otrzymują flot’s w następujących kolorach:
1 miejsce: niebieski,
2 miejsce: czerwony,
3 miejsce: żółty,
4 miejsce: biały,
5 miejsce: różowy,
6 miejsce: zielony.
- Oprócz flot’s Organizator zapewnia puchary dla zwycięzców.
9. Zasady rozgrywania klas – ECAHO Green Book 2022 (Classic Pleasure i Hunter Pleasure) oraz w
przypadku klasy „Polski Strój Historyczny” regulamin PZHKA.
10. Warunki weterynaryjne:
• Wszystkie konie biorące udział w imprezie muszą posiadać paszporty uznawane przez WAHO z
wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie.
Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień,
• drugie szczepienie – od 21-go do 92 dnia od pierwszego szczepienia.
Koń z pełnym szczepieniem bazowym ma prawo startu pod warunkiem, że drugie szczepienie zostało
wykonane nie później niż 6 miesięcy i 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
b. szczepienie przypominające:
• pierwsze szczepienie przypominające 7 miesięcy od drugiego szczepienia podstawowego,
• kolejne szczepienia przypominające - do 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
Ostatnie szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 6 miesięcy i 21 dni przed
rozpoczęciem imprezy.
• nie można robić szczepień w ciągu 7 dni przed przybyciem na miejsce imprezy. Koń szczepiony w
tym czasie nie ma prawa startu.

11. Sprawy organizacyjne:
- organizator wymaga od jeźdźców ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób
uczestniczących w kulturze fizycznej i sporcie, ważnych badań lekarskich, a od osób
niepełnoletnich wymagana jest zgoda na udział w imprezie podpisana przez rodziców lub opiekunów
prawnych,
- listy startowe będą dostępne na godzinę przed rozpoczęciem klas,
- sprawdzenie dokumentów koni odbywać się będzie w stajniach,
- każdy koń musi posiadać dwa numery startowe. Numery startowe należy umieścić w widocznym
miejscu z dwóch stron konia. Numer startowy obowiązuje na rozprężalni, na placu startowym oraz w
trakcie każdego treningu konia.
- wydawanie numerów startowych - w biurze imprezy w piątek od godziny 9:00 do 11:00 po okazaniu
dowodu w/w ubezpieczenia, badań lekarskich i podpisanej zgody rodziców w przypadku osób
niepełnoletnich,
- jeźdźcy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą mieć kaski, dotyczy to zarówno uczestnictwa w klasach,
jak i jazdy na rozprężalni i na terenie stadniny,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy,
- jeśli w trakcie trwania imprezy będzie panowała epidemia COVID, wtedy uczestnicy, obsługa i
publiczność będą musiały dostosować się i rygorystycznie podporządkować się restrykcjom,
- wyżywienie i hotel we własnym zakresie.
12. Kodeks postępowania z koniem
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia
oraz transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych
zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy
medycznej.
III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie
eutanazji.
V. Polski Związek Hodowców Koni Arabskich usilnie zachęca wszystkie osoby działające w
jeździectwie do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich
aspektów współpracy z koniem.

ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRADZIEŻE, WYPADKI I INNE SZKODY
MOGĄCE POWSTAĆ W TRAKCIE TRANSPORTU KONI I UCZESTNICTWA
W AUGUST CHAMPIONSHIP FOR ARABIAN SPORT HORSES
Regulamin klasy „Polski Strój Historyczny”
Koń prezentowany jest w stępie, kłusie, galopie roboczym i wyciągniętym. Osiąganie nadmiernej
szybkości oraz niebezpieczna, brawurowa jazda będą karane. Wymagane jest spokojne pozostawanie
w pozycji stój. 75% punktacji sędziowskiej przyznawane jest za prawidłowość wykonania programu
oraz współpracę konia z jeźdźcem, podczas gdy 25% za strój jeźdźca i rząd konia.
Zasady ogólne
1.

Jeździec przez cały czas musi w pełni panować nad koniem.

2. Zawodnicy w zastępie wjeżdżają na ring kłusem, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
3.

Sędziowie mają obowiązek jednakowego oceniania wszystkich chodów konia.

Wyposażenie:
1. Dozwolone jest zarówno ogłowie wędzidłowe, pelham, jak i munsztukowe, a także kiełzna
historyczne pasujące epoki z której pochodzi strój. Sędziowie nie mają prawa preferować jednego
typu kiełzna. Ubiór i ekwipunek musi zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo.
Obowiązujące jest siodło spełniające wymogi bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami PZJ.
2. Zabronione jest używanie wytoków, czarnych wodzy, względnie innego sprzętu krępującego
swobodę głowy konia.
3. Jeździec musi być ubrany w historyczny strój polski (bądź nawiązujący swoim charakterem, do
naszych tradycji czy historii). Również koń powinien występować w odpowiednim rzędzie, tak aby
para jeździec-koń tworzyła całość. W rękach jeździec nie może trzymać niczego innego poza wodzami
i ewentualnie batem. Używanie kasku ochronnego nie będzie karane.
4.

Ostrogi, bat lub palcat nieobowiązkowe lecz dozwolone, według uznania zawodnika.

Zalecenia:
Jeździec we wszystkich chodach musi utrzymywać lekki kontakt z pyskiem konia.
Szczególną uwagę należy zwracać na bezpieczeństwo własne i innych uczestników konkursu, dlatego
wszystkie elementy stroju jeźdźca i konia muszą być stabilne, a ich wielkość i długość nie może
stwarzać zagrożenia dla jeźdźców i koni zarówno na arenie konkursowej jak i rozprężalni. Zaleca się
aby nie używać elementów nadmiernie falujących, powłóczystych oraz hałaśliwych, a także takich
które w jakikolwiek sposób mogłyby krępować ruchy jeźdźca czy konia. Obuwie jeźdźca musi być
przystosowane do jazdy na koniu i bezpieczne, zabronione jest obuwie typu sandały, klapki, balleriny,
pantofle damskie.
Sędzia ma prawo wyeliminować zawodnika za niebezpieczny strój.
Zaleca się aby strój jeźdźca był stosowny do jazdy konnej, ramiona, piersi, brzuchy i nogi jeźdźców
powinny byś zakryte.
Wymagane chody:

Najważniejsze, aby koń swoim zachowaniem i wyglądem wskazywał na zrównoważony, przyjazny
charakter i łatwość powodowania. We wszystkich chodach musi poruszać się rytmicznie, płynnie,
wykazując dążność do ruchu naprzód, w sposób zrównoważony.
1.

Stęp - powinien być wydatny, energiczny, posuwisty i o dalekim wykroku.

2. Kłus - powinien być wykonywany w średnim zebraniu, spokojnie, swobodnie, rytmicznie i w
równowadze. Wymagana jazda kłusem ćwiczebnym.
3. Galop roboczy - powinien być wykonywany w średnim zebraniu, płytko, spokojnie, poprawnie,
na wyprostowanym koniu.
4. Wyciągnięty galop - koń powinien akcentować wydłużenie wykroku, ale pozostając pod pełną
kontrolą jeźdźca. Długość foulee może być różna dla różnych koni, gdyż jest to cecha wrodzona i
osobnicza. Wyciągnięty galop nie jest tym samym, co galop roboczy, tylko wykonywany przy większej
szybkości - polega na wydłużeniu kroku, przy czym koń pozostaje wyprostowany. Osiąganie
nadmiernej szybkości będzie karane. Różnica pomiędzy galopem roboczym a wyciągniętym musi być
wyraźnie zauważalna.
Zmiany chodów wykonywane będą na komendę spikera/sędziego.

Wymagana jest informacja na piśmie na temat przebrania: za kogo jest przebrany jeździec i na jaką
epokę stylizowany jest rząd i strój. Należy ją dostarczyć do biura imprezy razem z innymi
dokumentami.

