
Ludowy Klub Jeździecki  

zaprasza do udziału w zawodach o PUCHAR LEWADY  

 
Puchar Lewady to cykl czterech jednodniowych zawodów ujeżdżeniowych, przeznaczonych dla osób, 
które nie są zawodnikami zarejestrowanymi w Polskim Związku Jeździeckim. W roku 2013 zawody te 
odbywać się będą po raz szósty i podobnie jak w poprzednich edycjach będzie to miało miejsce na 
wiosnę i jesienią. Rywalizacja przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych, wyłącznie na 
koniach zapewnionych przez organizatora. O zwycięstwie decydowała będzie suma procent z trzech 
najlepszych przejazdów.  
 
W związku ze zmianami przepisów dotyczącymi organizacji zawodów towarzyskich i koniecznością 
zgłaszania ich w Wojewódzkim Związku Jeździeckim , przypominamy wszystkim zawodnikom i 
opiekunom zawodników niepełnoletnich o konieczności posiadania aktualnych badań lekarskich oraz 
ubezpieczenia NW, a w przypadku zawodników niepełnoletnich także zgody opiekuna na start w 
zawodach.  
 
Organizator: Ludowy Klub Jeździecki "Lewada",  
ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, tel. 77 4875417, fax. 77 4875364, e-mail: lewada@kjlewada.pl  

  Przewodniczący komitetu organizacyjnego Daniel Karpiński  

  Dyrektor Pucharu Lewady Joanna Skowerska  

  Sędzia Główny Pucharu Lewady Marek Ruda  
 
Regulamin Pucharu Lewady  
 
1. Zawodnicy: w Pucharze Lewady mogą brać udział amatorzy i zawodnicy zarejestrowani w 
Wojewódzkich Związkach Jeździeckich. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz 
ubezpieczenie NW. Osoby, które są lub były zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim, nie 
mogą brać udziału w zawodach.  
 
2. Kategorie wiekowe: Puchar Lewady będzie rozgrywany w następujących kategoriach:  

  Puchar Lewady w Ujeżdżeniu Juniorów Młodszych (do 13 lat)  

  Puchar Lewady w Ujeżdżeniu Juniorów (do 18 lat)  

  Puchar Lewady w Ujeżdżeniu Seniorów (od 19 lat)  
 
3. Konie Zawodnicy będą startować na koniach losowanych, udostępnionych przez organizatora. 
Zawodnik w ciągu całego Pucharu nie może startować dwa razy na tym samym koniu.  
 
4. Terminy zawodów:  

  20.04.2013  

  25.05.2013  

  08.09.2013  

  05.10.2013  
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, jednak nie później, niż na dwa tygodnie przed 
planowanymi zawodami.  
 
5. Dokumenty: zawodników obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie NW, juniorów młodszych i juniorów dodatkowo zgoda 
rodziców.  
 
6. Zasady klasyfikacji: Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych. Za każdym razem, 
zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych, startować będą w tych samych programach:  

  Juniorzy Młodsi klasa L-3, czworobok konkursowy 20x60m  

  Juniorzy klasa P-2, czworobok konkursowy 20x60m  

  Seniorzy klasa N-7, czworobok konkursowy 20x60m  
O zajętym miejscu decyduje suma % z trzech najlepszych przejazdów. Jeśli zawodnik startował mniej 
niż trzy razy, sumuje się wszystkie jego wyniki.  

http://www.kjlewada.pl/pliki/L3.pdf
http://www.kjlewada.pl/pliki/P2.pdf
http://www.kjlewada.pl/pliki/N7.pdf


Jeden zawodnik może startować w jednej edycji tylko w jednej kategorii wiekowej.  
Programy nie mogą być czytane.  
 
7. Ubiór: Zgodnie z przepisami ujeżdżenia Polskiego Związku Jeździeckiego. Ostrogi nie są 
obowiązkowe, organizator dopuszcza używanie bata.  
 
8. Czworobok: Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe, czworobok 
20x60m  
 
9. Zgłoszenia: wyłącznie na drukach organizatora (dostępnych na www.kjlewada.pl w zakładce 
Puchar Lewady) - "KARTA ZGŁOSZENIA", nie później niż do odpowiednio:  

  16.04.2013  

  21.05.2013  

  03.09.2013  

  01.10.2013  
 
10. Opłaty:  

  wpisowe: 80 zł za każdy start zawodnika  

  noclegi LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ od osoby  

  wyżywienie: śniadanie 15zł, obiad 25zł, kolacja 15zł  

  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych na terenie LKJ "LEWADA" o zakwaterowaniu na 

terenie klubu decyduje biuro zawodów. Opłaty pobierane będą po przyjeździe nie później niż na 

godzinę przed rozpoczęciem zawodów.  

 

11. Odprawa techniczna zawsze w przeddzień zawodów o godz.20.00 w siedzibie LKJ "LEWADA"  

 

12. Nagrody - organizator zapewnia flot's dla zwycięzców poszczególnych konkursów. Pula nagród w 

całym Pucharze Lewady będzie uzależniona od ilości startujących zawodników.  

 

13. Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże podczas zawodów 

 
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie 
poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i 
wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani  
innym celom np. komercyjnym.  
I. 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.  
II. 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.  
III. 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.  
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 obrażeń 
odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  
V. 
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności  
dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

http://www.kjlewada.pl/
http://www.kjlewada.pl/pliki/karta_puchar_2013.doc

