Regulamin Konkurencji Olimpiad Specjalnych
podczas „Zawodów Jeździeckich Osób Niepełnosprawnych”
i XI Regionalnego Mityngu w Jeździe Konnej Olimpiad Specjalnych
Konkurencje Olimpiad Specjalnych organizowane przez Stowarzyszenie – „Hipoterapia,
Hipika i Środowisko” i Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK” to konkurs kierowany do:
1. Zawodników z niepełnosprawnością umysłową lub umysłową i fizyczną,
będących mieszkańcami Województwa Śląskiego i mogących wystąpić w jednej lub
kilku z wymienionych konkurencji: - Bieg z przeszkodami
- Poziom B
- Poziom C
- Wyścig pomiędzy tyczkami - BI
- Ujeżdżenie: - KLASA A/AP Ujeżdżenie – Test 1
- KLASA BI/BIP Ujeżdżenie – Test 1
- KLASA CI Ujeżdżenie – Test 1
- Wyścigi Sztafet
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 06.06.2015 roku karty zgłoszenia uczestnika
na adres: stogniew@poczta.fm.
Zawodnicy mają również obowiązek dostarczenia zgody lekarskiej na start w zawodach
(wystawia lekarz rodzinny lub sportowy), lub aktualny wpis w książeczce zawodnika, a
niepełnoletni także zgodę rodziców.
Regulamin wszystkich konkurencji oparty jest na zasadach zawartych
w OFICJALNYCH PRZEPISACH SPORTOWYCH SPECIAL OLIMPICS, obowiązujących
podczas wszystkich zawodów jeździeckich rozgrywanych w ramach Olimpiad Specjalnych.
Zawodnicy w zależności od własnych możliwości, po porozumieniu z trenerem startują
na jednym z trzech poziomów:
1. Na Poziomie C zawodnicy rywalizują w stępie.
2. Na Poziomie B zawodnicy rywalizują w stępie i kłusie.
3. Na Poziomie A zawodnicy rywalizują w stępie, kłusie i galopie
I Podział zawodników na klasy
1. Jeźdźcy są przydzielani do klas zgodnie z ich możliwościami bezpiecznego pokonania
wszystkich zadań wymaganych w danej klasie. Te możliwości winny być opisane przez
trenera w Karcie Jeźdźca i przedłożone przed zawodami razem ze zgłoszeniem zawodnika.
a) W Karcie Jeźdźca muszą być zasygnalizowane następujące informacje (jeżeli
występują):
1) przeciwwskazanie do kłusa anglezowanego – poświadczone przez lekarza
2) przeciwwskazanie do kłusa wysiadywanego – poświadczone przez lekarza
3) przeciwwskazania do noszenia butów z obcasami – poświadczone przez
lekarza (jeźdźcy używający sprzętu angielskiego muszą mieć strzemiona
bezpiecznikowe typu Peacock, w kształcie litery S lub całkowicie zabudowane
z przodu (z pełnymi noskami).

2. Objaśnienia:
a) Asekuracja (S) – jeździec potrzebuje fizycznej pomocy jednej lub dwóch osób
asekurujących i/lub obecności prowadzącego konia. Wszelka pomoc na placu
konkursowym jest uważana za asekurację.
b) Samodzielność (I) – jeździec samodzielny – nie korzysta z pomocy podczas
przejazdu.
c) Przeciwwskazania (P) – niezdolność do anglezowania lub wysiadywania w kłusie.
3. Poziomy zaawansowania:
a) Poziom A:
- stęp, kłus, galop – tylko samodzielnie. Jeździec jest zdolny do współzawodnictwa
według przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego.
1) A – zdolny do spełnienia wszelkich wymagań dla swojej klasy.
2) AP – nie jeździ kłusem anglizowanym lub wysiadywanym
b) Poziom B:
- stęp i kłus
1) BI – samodzielny, może sprostać wszelkim wymaganiom dla swojej klasy.
2) BIP – samodzielny, ale nie jeździ kłusem wysiadywanym lub
anglezowanym.
3) BS – asekuracja, fizycznie może sprostać wszelkim wymaganiom dla swojej
klasy.
4) BSP – asekuracja, nie jeździ kłusem wysiadywanym lub anglezowanym.
c) Poziom C:
- jazda tylko stępem
1) CI – samodzielnie
2) CS – z asekuracją
II Strój
1. Zawodnicy powinni być ubrani w schludny strój jeździecki.
Sugerowane:
- krótki, ciemny rajtrok
- biała koszula z długimi rękawami
- krawat lub plastrom
- bryczesy
III Sprzęt
1. Siodła muszą być dobrze dopasowane do koni. Sprzęt zapewnia organizator zawodów w
porozumieniu z właścicielem konia.
a) Zawodnik może korzystać z własnego siodła jeżeli pasuje ono na konia.
b) Siodła specjalne muszą być zatwierdzone przez organizatora przed zawodami.
2. Kantary są wymagane we wszystkich grupach z asekuracją. Uwiąz musi być przypięty do
kantara, a nie do ogłowia.
3. Sprzęt jeździecki zakazany (także podczas rozgrzewki):
a) wypinacze, wodze pomocnicze
b) pokrowiec na siodło – w przypadku konieczności korzystania z takiego pokrowca
zawodnik musi zgłosić ten fakt przed zawodami w Karcie Jeźdźca i uzyskać
zatwierdzenie
c) ochraniacze, bandaże czy okulary dla koni
d) osłona na nos lonia
4. Jeźdźcy mogą urzywać specjalistycznego sprzętu i nie dostają za to punktów karnych, po
uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Karcie Jeźdźca. Jeździec w żaden sposób nie może być
przywiązany do konia lub siodła.
5. Ogłowie musi być dopasowane do stylu w jakim jeździec startuje i musi spełniać wszystkie
wymagania

IV Zasady rozgrywania
1. W jeździectwie zawodnicy są przydzielani do poszczególnych grup tylko na podstawie
ich umiejętności jeździeckich. Płeć i wiek nie są brane pod uwagę przy podziale na
grupy.
2. Jeździec korzysta z jednego konia podczas wszystkich konkurencji, w których bierze
udział.
3. Zmiana konia jest możliwa tylko i wyłącznie w następujących przypadkach: z
powodów bezpieczeństwa, gdy koń zakuleje lub zachoruje.
4. Za niepełnosprawność nie są przyznawane punkty karne o ile nie wpływa ona
znacząco na wykonanie programu. W takich przypadkach o przyznaniu punktów
karnych decyduje sędzia.
5. Pomocnicy mogą się znajdować na placu konkursowym tylko za zgodą sędziego.
6. O przyznaniu punktów karnych dla zawodnika za pomoc z zewnątrz/ podpowiedzi zza
ogrodzenia decyduje sędzia. Urządzenia elektroniczne służące komunikacji z trenerem
czy innymi osobami na zewnątrz placu konkursowego są zakazane.
7. Zwycięzcą zostaje jeździec, który zebrał najmniejszą ilość punktów karnych oraz
pokonał trasę w najlepszy sposób.
8. W przypadku uszkodzenia sprzętu jeździeckiego czy zgubienia podkowy jeździec
może kontynuować przejazd lub zjechać z placu na polecenie swojego trenera.
9. Sędzia może zalecić ominięcie przeszkody, której pokonanie zabiera zawodnikowi
zbyt wiele czasu.
10. Zawodnicy z zespołem Down’a, u których stwierdzono niestabilność w stawie
szcytowo-obrotowym nie mogą brać udziału w jeździectwie.
V Ocenianie konkurencji
1. We wszystkich konkurencjach ocenie sędziów podlegaja:
- równowaga jeźdźca
- dosiad jeźdźca
- użycie pomocy
- umiejętność powodowania koniem
- zachowanie form grzecznościowych i bezpieczeństwa
- sportowa postawa
2. Punkty karne przyznawane są za wszelkie próby opóźnienia pokonania przeszkody
przez konia.
3. Zmylenie trasy jest rozumiane jako:
- pokonanie przeszkody w złym kierunku lub z niewłaściwej strony
- pokonanie przeszkody w inny sposób niż nakazuje program
- ominięcie przeszkody bez zezwolenia sędziego
- pokonanie przeszkód w niewłaściwej kolejności
- odmowa pokonania przeszkody według instrukcji sędziów
- odmowa powoduje nie zaliczenie przeszkody do wyniku, niekoniecznie oznacza
eliminację. Zawodnicy, którzy nie pokonali wszystkich przeszkód są klasyfikowani za
zawodnikami, którzy zaliczyli wszystkie przeszkody.
VI Konie
Specyfiką zawodów jeździeckich w Olimpiadach Specjalnych jest fakt, iż przeważnie konie
dla zawodników są zapewniane przez organizatora zawodów. Dobór koni dla zawodników
jest zatem pierwszym i jednym z najważniejszych etapów zawodów. Organizator przydziela
zawodnikowi konia na podstawie informacji z Karty Jeźdźca. Dlatego niezwykle ważne jest
dokładne i szczegółowe wypełnienie tego formularza. Należy to do obowiązków trenera.

