REGULAMIN
KONKURSU SPRAWNOŚCI
JEŹDZIECKIEJ
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TREC PTTK
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Założenia:
Podstawową ideą Konkursu jest popularyzacja dyscypliny TREC PTTK.
Zainteresowanie nią stajni dla których jednodniowe zawody z el TREC PTTK
staną się ciekawą alternatywą dla innych konkurencji jeździeckich.
Zainteresowanie jeźdźców, którzy chcą osiągnąć lepszy i bezpieczniejszy poziom
współpracy z koniem. Organizacja takich zawodów jest mniej skomplikowana
zarówno dla organizatorów jak i zawodników. Zakładamy, że po próbach
swoich sił w zawodach z el. TREC PTTK u części startujących przyjdzie apetyt na
coś więcej i podejmą wyzwanie startu w pełnych zawodach. Podobnie nowi
organizatorzy, przy wsparciu doświadczonych ośrodków TRECowych, będą
mogli spróbować zorganizować zawody z fazą POR.
Konkurs przeznaczony dla zawodników, którzy nie czują się na siłach brać
udziału w POR (przynajmniej na razie) ale chcą sprawdzić się na torze PTV i MA.
Również dla zawodników TREC PTTK jako podnoszenie umiejętności, konkurs
szkoleniowy, przygotowanie przed sezonem startów.
Wiek zawodników nie ma znaczenia. Zawody uwzględniają wyszkolenie jeźdźca
i konia, ponieważ regulamin PTV pozwala na rezygnację z pokonywania
przeszkód na których zawodnik nie czuje się pewnie. Jest to niewątpliwie
dużym atutem. Bonusem którego nie ma w innych konkurencjach jeździeckich.
Ponieważ zdrowa rywalizacja jest podstawą rozwoju dyscypliny, prowadzony
będzie ranking Konkursu Sprawności Jeździeckiej z el. TREC PTTK w oparciu o
wyniki przysyłane przez organizatorów
Konkursy z el. TREC PTTK rozgrywać można przy okazji imprez jeździeckich np.
Hubertusów, jubileuszy stajni, itp. Można też organizować je podczas zawodów
TREC PTTK na tym samym torze.
Ciekawą inicjatywą mógłby być Puchar Konkursu Sprawności Jeździeckiej TREC
PTTK rozgrywany między kilkoma sąsiednimi stajniami.

str. 2

Organizacja:
Podczas konkursu obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem oraz Kodeks Etyki Sędziów
zawarte w Regulaminie TREC PTTK
Komitet organizacyjny musi zapewnić:
Bezpieczne miejsce dla koni.
Miejsce odprawy i prezentacji przebiegu zawodów,
Wydzieloną strefę rozgrzewki z możliwością najazdu na co najmniej jedną przeszkodę
skokową jeśli taka przeszkoda występuje na torze.
Opiekę weterynaryjną.
Obsługę sędziowską
Konkursy powinny być wpisane w kalendarz zwodów na dany rok i zgłoszone do Podkomisji
ds. TREC PTTK najpóźniej do końca marca br. Zaplanowane później trzeba zgłosić z
przynajmniej 6 tygodniowym wyprzedzeniem.
Po zawodach, w terminie do trzech dni, organizator zobowiązany jest do przesłania raportu
z wynikami do Podkomisji TREC PTTK.
Poziomy zawodów:
Zawody mogą być organizowane na dwóch poziomach trudności:
Poziom I – w nazwie zawodów jedna gwiazdka (*)
Poziom II – w nazwie zawodów dwie gwiazdki (**)
Ranking:
W rankingu mogą brać udział wszyscy zawodnicy niezależnie od posiadanych odznak i wieku.
W rankingu podawana jest suma maksymalnie trzech najlepszych wyników zawodnika. Za
zawody dwugwiazdkowe doliczany jest bonus 20% punktów. Punkty bonusowe są naliczane
przez osobę prowadzącą ranking. Organizatorzy przesyłają tylko wyniki zawodników.
Końcowe wyniki rankingu ogłoszone zostaną po nadesłaniu wyników z ostatnich zawodów w
sezonie. Dekoracja laureatów będzie miała miejsce na dorocznym spotkaniu
podsumowującym sezon TREC PTTK.
Komisje Sędziowskie:
sędzia główny, sędziowie pomocniczy.
Zadania:
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Zagwarantować zastosowanie regulaminu,
sprawdzić poprawność organizacji i bezpieczeństwo zawodów,
zatwierdzać wyniki każdej fazy i wynik końcowy,
przyjmować i rozstrzygać skargi.
Sędziom głównym powinna być osoba posiadająca uprawnienia sędziego głównego.
Sędziami pomocniczymi powinni być uprawnieni sędziowie TREC PTTK. Dopuszcza się
ewentualność, by przy braku dostatecznej liczby sędziów TREC PTTK, były to również inne
osoby odpowiednio przeszkolone przez sędziego głównego. Taki sędzia pomocniczy
powinien mieć ukończone 16 lat.
Tor przeszkód musi być zatwierdzony wcześniej prze sędziego głównego.
Zawodnicy:
W konkursie startować mogą zawodnicy którzy ukończyli 10 lat. Organizator musi
dostosować poziom zawodów i wybór przeszkód do wieku zawodników. W konkursie nie ma
podziału na kategorie juniorów i seniorów.
Każdy zawodnik musi posiadać:
ubezpieczenie NW,
kask,
Osoba niepełnoletnia pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
zalecana jest kamizelka ochronna - uczestnicy do 18 roku życia
Konie:
Konie biorące udział muszą mieć ukończone 4 lata
Posiadać paszport
Aktualne szczepienie przeciwko grypie
Nie wykazywać objawów chorobowych
Rząd:
Dozwolony jest start zarówno w rzędzie klasycznym, westernowym jak i historycznym. Nie
można startować na oklep. Uzda wędzidłowa lub bezwędzidłowa. Zabrania się stosowania
sztywnych wytoków.
Czas trwania zawodów i sposób rozgrywania:
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Zawody są jednodniowe. Składają się z dwóch faz MA i PTV. Kolejność faz dowolna jednakże
wskazane by faza MA była rozgrywana jako pierwsza.
Godziny rozpoczęcia faz są komunikowane zawodnikom na odprawie.
Zawodnicy posiadają widoczne numery startowe na kamizelkach. Kolejność startów jest
losowana na odprawie.
Udział w zawodach poprzedzony jest wstępną kontrolą weterynaryjną wg procedur
zawodów TREC PTTK. Każdy koń wykazujący nieregularność ruchu jest eliminowany z
zawodów.

FAZY ZAWODÓW:
Faza MA – kontroli tempa
Faza odbywa się ściśle wg regulaminu zawodów TREC PTTK. Na torze 150m. Jeśli nie ma
możliwości przygotowania toru tej długości to na 80m.
W warunkach szczególnych (niebezpieczne podłoże, mniej doświadczeni zawodnicy) zamiast
wolnego galopu można przeprowadzić wolny kłus.
Faza PTV – trasa z przeszkodami
Poziomy zawodów :
(*) 10-12 przeszkód wysokość przeszkód skokowych max 50cm
(**) 12-14 przeszkód wysokość przeszkód skokowych 50-70cm
Długość trasy toru nie większa niż 1,5km do przejechania w określonym czasie z prędkością
nie większą niż 12km/h określoną przez projektanta trasy dla danych zawodów. Wskazane
jest by trasa była krótka, a przeszkody skupione w miarę blisko siebie w kolejności
sprawdzającej dobre panowanie nad koniem i współpracę startującej pary. (np. po skoku
przez kłodę następna przeszkoda to nieruchomość)
Pozostałe przepisy dotyczące tej fazy ściśle wg regulaminu zawodów TREC PTTK

Eliminacja zawodnika:
Jeśli zawodnik sam zrezygnuje z jednej z faz.
Koń zawodnika zostanie zatrzymany przez lekarza wet.
Zawodnik używa zabronionych przez FEI substancji
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Zawodnik który samowolne wkroczy na tor po oficjalnym starcie pierwszego zawodnika.
Dyskwalifikacja:
Dyskwalifikacją skutkują:
wejście w konflikt z prawem dotyczącym startów w zawodach, przewozu zwierząt i opieki
nad nimi.
Złe traktowanie konia
Brak szacunku i złe zachowanie wobec sędziów, osób oficjalnych innych zawodników.
Bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków
Użycie nieprzepisowego sprzętu.
Protesty:
Protesty wg regulaminu zawodów TREC PTTK.
Miejsca i nagrody:
Zwycięzcą zawodów jest para która w obu fazach łącznie zdobyła najwięcej punktów.
W przypadku remisu decyduje liczba punktów z PTV
Wszystkie konie, które brały udział w zawodach są dekorowane flo.
Kolory flo mogą być zgodne z przepisami TREC PTTK.
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RAPORT Z KONKURSU SPRAWNOŚCI JEŹDZIECKIEJ TREC PTTK
Przeprowadzonych dnia ………………..
w…………………………………………………………………………………………………………………………………………
poziom zawodów (* lub **) ……………………………………….
Organizator …………………………………………………………
Sędzia Główny………………………………………………………
Zawodnicy:
L
p

Nazwisko imię
zawodnika

Imię konia

………………………………………………..…
podpis organizatora

Stajnia, klub

Pkt
MA

Pkt
PTV

Suma
punktów

uwagi

……………………………………………
podpis sędziego głównego
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