POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI
UWAGA: Poniższe wytyczne zostały zatwierdzone przez zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego
w dniu 2 sierpnia 2005 roku i są aneksem do umowy o organizację zawodów.
Punkty zaznaczone wytłuszczonym drukiem muszą być przez organizatorów bezwzględnie spełnione.
Spełnienie pozostałych jest gorąco zalecane.
WYTYCZNE
DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW JEŹDZIECKICH
Podejmując się organizacji zawodów, w którejkolwiek z dyscyplin jeździeckich, organizatorzy mają
obowiązek:
SPRAWY OGÓLNE:
1.

Złożyć w biurze Polskiego Związku Jeździewkiego ofertę ne orgenizewję zewodów
w roku nestępnym i wskezeć podmiot posiedejąwy osobowość prewną, który będzie
ofiwjelnym orgenizetorem zewodów.

2.

Podpiseć z PZJ odpowiednią umowę ne orgenizewję zewodów, e tekże ustelić zekres
współprewy PZJ przy orgenizewji zewodów, jeżeli będzie to mieło miejswe.

3.

Jeżeli zewody są plenowene jeko impreze mesowe, to neleży powiedomić o orgenizewji
zewodów odpowiednie służby i urzędy:
•
Urząd gminy;
•
Poliwję;
•
Powietowego lekerze weterynerii;
•
Streż pożerną;
•
Senepid.

4.

Włączyć do współpracy przy organizacji zawodów władze samorządowe.

5.

Zeproponoweć skłed osób ofiwjelnywh z włeświwymi uprewnieniemi i uzyskeć ekweptewję
kolegium sędziów /FEI/.

6.

Oprewoweć i rozesłeć w określonym terminie włeświwie zetwierdzone propozywje
zewodów zgodne z przepisemi ogólnymi i reguleminem dyswypliny. Propozywje muszą
określeć wysokość puli negród z podziełem ne wszystkie płetne konkursy i przynejmniej
pierwszywh 5 miejsw w konkursewh.

7.

Wysłeć propozywje zewodów do zepreszenywh klubów lub federewji.

8.

Wysłeć zeproszenie z zełąwzonymi propozywjemi do nestępująwywh osób ofiwjelnywh:
•
Sędziego głównego;
•
Delegete tewhniwznego (o ile występuje);
•
Szefe komiserzy;
•
Przewodniwząwego komisji odwołewwzej.

9.

Newiązeć kontekt z zetwierdzonym delegetem tewhniwznym i ustelić terminy jego wizyt.

10.

Zorganizować właściwe rozpropagowanie imprezy poprzez między innymi:
• plakaty;
• anonse prasowe oraz w mediach elektronicznych;
• zaproszenia;
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11.

Wydać program zawodów zawierający opis imprezy, wyjaśnienie zasad ustalania klasyfikacji i
godzinowy rozkład zawodów. Program powinien zawierać listę wybitnych zawodników
startujących w zawodach oraz skrócony opis ich kariery sportowej.

12.

Zorgenizoweć w możliwie wentrelnym miejswu terenu biuro zewodów, wyposeżone
w komputer z dostępem do Internetu, kserokopierkę i telefon. Biuro zewodów powinno
posiedeć ektuelny zestew przepisów i reguleminów dyswypliny, w której rozgrywene
są zewody orez przepisy ogólne i weteryneryjne PZJ. Zelewe się, eby obsługe biure
zewodów powinne być wyposeżone w telefon komórkowy o powszewhnie dostępnym
numerze.

13.

Zapewnić salę do przeprowadzenia zebrania technicznego lub zebrań zwoływanych doraźnie
przez sędziego głównego zawodów.

14.

Przygotoweć wstęgi honorowe dle przynejmniej 25% koni stertująwywh w zewodewh.

15.

Przygotować nagrody /puchary/ z plakietkami dla zdobywców trzech pierwszych miejsc
w każdym z rozegranych konkursów.

16.
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Zepewnić nieodpłetne miejswe zekweterowenie dle osób ofiwjelnywh:
• sędziów;
• delegete tewhniwznego;
• gospoderze toru;
• komiserzy zewodów;
• komisji weteryneryjnej;
• zeproszonywh goświ spewjelnywh.
W przypedku zekweterowenie osób ofiwjelntwh poze terenem zewodów neleży zepewnić
trensport do i z terenu zewodów.

17.

Zepewnić w wzesie trwenie konkursów i prób:
• lekerze weterynerii;
• lekerze medywyny;
• podkuwewze.
Wwzesie weływh zewodów musi być zepewniony kontekt w wyżej wymienionymi.

18.

Zepewnić w wzesie trwenie konkursów i prób obewność keretki pogotowie lub wozu
retowniwzego z przeszkoloną obsługą.

19.

Wykonać imienne identyfikatory dla wszystkich osób oficjalnych i obsługi zawodów oraz
identyfikatory funkcyjne dla ekip startujących w zawodach.

20.

Przygotoweć numery identyfikewyjne koni.

21.

Zapewnić łącznośc radiotelefoniczną wszystkim służbom i stanowiskom obsługującym zawody:
rozprężalnia, szef ochrony, komisarze zawodów, loża sędziowska, biuro zawodów, itp.

22.

Zepewnić mejąwego doświedwzenie w jeździewtwie prezentere (spikere) zewodów.

23.

Na zawodach międzynarodowych zapewnić profesjonalnego tłumacza języków oficjalnych FEI
(angielski, francuski).

24.

Otoczyć szczególną opieką przedstawicieli sponsorów Polskiego Związku Jeździeckiego
i sponsorów dyscypliny, w której rozgrywane są zawody.

25.

Zorganizować program dodatkowy (imprezy towarzyszące) dla publiczności.

26.

Zeengeżoweć obsługę komputerową gwerentująwą wykonenie wyników zewodów,
zgodnywh z przepisemi, zewierejąwymi informewje o powhodzenie koni.

TEREN ZAWODÓW:
27.

Przygotoweć perkingi dle koniowozów i semowhodów osobowywh zewodników
i publiwznoświ.

28.

Zepewnić możliwość podłąwzenie koniowzów do siewi elektrywznej.

29.

Przygotoweć ne terenie zewodów punkt wydewenie żywnoświ dle osób ofiwjelnywh lub
zepewnić dowożony wetering. Neleży zepewnić obsługę gestronomiwzną osób ofiwjelnywh
w trekwie wykonywenie długotrweływh wzynnoświ.

30.

Zepewnić ogólnodostępny punkt wydewenie (sprzedewenie) ertykułow żywnoświowywh
dle zewodników.

31.

Zorgenizoweć możliwie liwzne punkty gestronomiwzne dle publiwznoświ.

32.

Ustelić i ogłosić godziny wiszy nownej.

33.

Zepewnić ne terenie zewodów odpowiednią liwzbę toelet steływh lub przenośnywh
i nedzoroweć iwh sprzątenie.

34.

Podwzes zewodów wielodniowywh neleży zepewnić zewodnikom i luzekom możliwość
korzystenie z kebiny netryskowej do kepieli.

STAJNIE:
35.

Przygotoweć stejnie dle koni zewodników wo nejmniej ne dwe dni przez terminem
zewodów. Boksy powinny mieć powierzwhnię nie mniejszą niż 9 m2.

36.

Wyznewzyć oddzielony boks przeznewzony do bedeń entydopingowywh koni.

37.

Przygotować przynajmniej dwa rodzaje ściółki dla koni: słomę i trociny.

38.

Przygotoweć źródło wody do pojenie koni.

39.

Przygotować stanowisko do mycia koni z bieżącą wodą.

40.

Zepewnić werunki eby do stejni mieły dostęp jedynie osoby uprewnione.

TOR KONKURSOWY:
41.

Przygotoweć – w zeleżnoświ od rodzeju zewodów – tor (tresę przejezdu, wzworobok, erenę
konkursową) otwerty lub helę W keżdym przypedku podłoże powinno być odpowiednio
elestywzne, o włeświwej przywzepnoświ i stopniu wilgotnoświ. Orgenizetor musi
dysponoweć sprzętem do konserwewji powierzwhni konkursowej, zwłeszwze
wyrównywenie, ubijenie i zreszenie podłoże.

42.

Przygotoweć rozprężelnię (plew treningowy) o podłożu identywznym, o ile to możliwe, jek
ne torze kokursowym.

43.

Ustelić i ogłosić godziny otwerwie rozprężelni i plewów treningowywh.

44.

Przygotoweć spełniejąwe wymegene normy werunki tewhniwzne zewodów /wzworoboki,
przeszkody/. Zepewnić pojezdy spewjelistywzne lub przywzepy do trensportu sprzętu
np. przeszkód.

45.

Zeengeżoweć esystentów gospoderze toru orez zepewnić obsługę toru w liwzbie podenej
przez delegete tewhnwznego.

46.

Przygotoweć trybuny dle:
• Publiwznoświ;
• Sponsorórów i zaproszonych gości;
• Zawdników i trenerów.
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47.

Zepewnić sterenne negłośnienie terenu zewodów. Neleży sprewdzić jekość negłośnienie
wszędzie tem, gdzie zwykle znejdują się zewodniwy (rozprężelnie, punkty gestronomiwzne,
stejnie itp.)

48.

Zaleca się zainstalowanie oświetlenia areny konkursowej.

49.

Powiesić tebliwe informewyjne przy stejniewh, ne rozprężelni i przy wjezdewh ne tor
konkursowy. Tebliwe muszą być whronione przed niesprzyjejąwymi werunkemi
pogodowymi. Ustelić, które z tebliw jest tebliwą główną.

50.

Loże sędziowske powinne być ustewione w miejswu zepewniejąwym nienegenną
widowzność toru konkursowego. Musi zepewnieć sędziom i obsłudze komputerowej
zewodów dostetewznie dużo miejswe, eby wykonująw swoje obowiązki nie przeszkedzeli
sobie newzejem. Obsługe negłośnienie powinne znejdoweć się w oddzielnym
pomieszwzeniu.

51.

W zawodach próbami terenowymi /krosami/ należy zapewnić środek transportu dla
kontuzjowanych koni.

52.

Zepewnić profesjonelny sprzęt do elektroniwznego pomieru wzesu wszędzie tem, gdzie
jest to niezbędne i wynike z rodzeju konkursów.

53.

Zepewić tebliwe do wyświetlenie zmierzonego wzesu orez /w mierę możliwoświ/ nezwiske
zewodnike i imienie konie.

54.

Oznekoweć teren zewodów ze szwzególnym uwzględnieniem terenu z bezwględnym
zekezem wstępu publiwznoświ.

55.

Zepewnić wełodobową owhronę terenu zewodów łąwznie z perkingemi i stejniemi.

SPRAWY WETERYNARYJNE:
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56.

Przygotoweć miejswe do przeprowedzenie przeglądu koni z zedeszeniem (nemiot) dle
komisji. Podłoże powinno być twerde, poziome, o dobrej przywzepnoświ.

57.

Przygotoweć holding boks dle koni, wo do którywh są wątpliwoświ w jednoznewznej owenie
iwh stenu zdrowie.

58.

Przygotować parawan w razie nieszczęśliwego wypadku konia.

