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PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 Zakrzów 01-02.10.2016 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

1. Termin:         01-02.10.2016 roku  

2. Organizator: Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA"  

                           47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23, tel. 77 4875417, fax.  77 4875364,  

                           e-mail: lewada@kjlewada.pl 

                      oraz Stowarzyszenie w Damskim Siodle www.wdamskimsiodle.pl  

OSOBY OFICJALNE 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORG. Andrzej Sałacki  

DYREKTOR ZAWODÓW Joanna Skowerska                                               tel. 501 845 360 

DYREKTOR BIURA ZAWODÓW Dorota Karpińska 

SPIKER I OBSŁUGA KOMPUTEROWA Daniel Karpiński 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

SĘDZIA GŁÓWNY Izabela Popławska-Szostak (POL) 

 Agnieszka Helbik-Kuśmierz (POL) 

 Łukasz Dziarmaga (POL) 

 Dorota Gremaud (POL) 

 Roger Philpot (GB) 

 

3. Miejsce: Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23  

4. Program zawodów:  

 

                           01.10.2016 Sobota  

Konkurs nr 1 - Półfinał Małej Rundy ujeżdżenie – program L półfinał  

Konkurs nr 2 – Półfinał Małej Rundy Mistrzostw Polski Juniorów w Damskim Siodle - program L 

Konkurs nr 3 – Półfinał Dużej Rundy Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle – program P półfinał  

Konkurs nr 4 - Półfinał Mistrzostw Polski Amazonek w skokach przez przeszkody – parkur do 60cm 

Konkurs nr 5 – Konkurs Skoków na styl w damskim siodle – parkur do 70 cm 

Konkurs nr 6 – Konkurs Historyczny 

Konkurs nr 7 -  Konkurs Freestyle 

Konkurs nr 8-   Konkurs elegancji w damskim siodle o nagrodę Prezesa Stowarzyszenia w Damskim Siodle  

                            

                           02.10.2016 Niedziela  

Konkurs nr  9 -  Finał Małej Rundy w ujeżdżeniu- program P 

Konkurs nr 10 - Finał Małej Rundy Mistrzostw Polski Juniorów w Damskim Siodle  , program P 

Konkurs nr 11-  Finał Dużej Rundy Mistrzostw Polski Amazonek w Damskim Siodle – program N kur finał  

Konkurs nr 12-  Finał Mistrzostw Polski w damskim siodle w skokach- parkur do 80 cm 

Konkurs nr 13 - Konkurs potęgi skoku w damskim siodle 
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Konkurs nr 14 - Konkurs equitation 

Konkurs nr 15 - Konkurs szampańskie wyzwanie 

Konkurs nr 16- Przejazd dowolny (dla początkujących) 

UWAGI: 

DEKORACJA odbędzie się po każdym zakończonym konkursie/ rundzie.  

Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania konkursu przy zgłoszeniu min 3 uczestniczek. 

Do konkursu finałowego zawodniczka startująca na dwóch koniach wybiera jednego. Mistrzem Polski może zostać 

Amazonka posiadająca polskie obywatelstwo, natomiast konkurs/rundę może wygrać zawodniczka zagraniczna. 

Kategoria Junior do 18 roku życia. Juniorzy we wszystkich konkursach zgodnie z przepisami muszą startować w kasku. 

Programy dostępne są na stronie www.kjlewada.pl lub www.wdamskimsiodle.pl, opisy konkursów można znaleźć                         

w Przepisach Jazdy w Damskim Siodle z 1 sierpnia 2015 r. 

 

W piątek odbędą się warsztaty z angielskim trenerem jazdy w damskim siodle Rogerem Philpotem, 

 szczegóły na www.wdamskimsiodle.pl 

 

5. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy 20x60m. na terenie otwartym, podłoże piaskowe  

Rozprężalnia na terenie otwartym, 20x60m., oznaczona, podłoże jw.  

6. Zebranie techniczne - piątek, 30.09.2016 w pałacu o godz. 19.00. Stajnie będą gotowe od godz.10.00 w piątek 

30.09.2016, pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z 

wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu. 

7. Zgłoszenia: ostateczne do 20.09.2016. wyłącznie pisemne faxem lub e-mailem  lewada@kjlewada.pl  . Prosimy o 

dokładne zgłoszenie koni (rok ur, imię ojca, matki, ojca matki, rasa, płeć, wł, hod. )  i zawodników. 

8. Warunki udziału w zawodach:  

- dopuszcza się dwukrotny start konia pod różnymi amazonkami  

- sprzęt jeździecki i rząd muszą być bezpieczne i wygodne dla konia 

- konie powinny posiadać aktualne szczepienia 

-  zawodnicy muszą dostarczyć do biura zawodów zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, 

wystawionym przez lekarza medycyny oraz obowiązkowe ubezpieczenie  

- w przypadku osób niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców na start w zawodach 

- w konkursach dla amazonek obowiązują przepisy i regulaminy PZJ dyscypliny ujeżdżenia oraz Przepisy Jazdy w Damskim 

Siodle z 1 sierpnia 2015 r. 

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie 

wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, 

pożarów i innych zdarzeń). 

9. Opłaty:  

- start w Dużej Rundzie w Ujeżdżeniu – 120 zł/ za rundę 

- start w Małej Rundzie w Ujeżdżeniu – 120 zł/ za rundę 

- start w Skokach przez przeszkody – 120 zł/ za rundę 

- konkursy dodatkowe- 20 zł 

- konkurs elegancji – bezpłatny dla członków Stowarzyszenia w Damskim Siodle, pozostali uczestnicy- 20 zł 
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- boks 200 zł (słoma), 270 zł (trociny) za całe zawody, organizator zapewnia pierwszą ściółkę 

- wypożyczenie konia 100 zł za całe zawody (w sprawie konia proszę kontaktować się z p. Joanną Skowerską tel.501845360) 

Nasze konto: 39 1060 0076 0000 3200 0120 0475 

Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”, ul. Parkowa 23; 47-263 Zakrzów 

10. Noclegi i wyżywienie:   

Na terenie LKJ Lewada można wykupić pełne wyżywienie śniadanie 15 zł , obiad 25 zł, kolacja 15 zł – tylko po 

wcześniejszym zgłoszeniu. 

LKJ Lewada, Zakrzów, ul. Parkowa 23 – tel. 77 4875417 www.kjlewada.pl 

Hotel GOSiR Zakrzów, ul. Parkowa 20 – tel. 77 8873020 www.gosirzakrzow.pl 

Stadnina Koni Chrósty – odległość 10 km -ul. Ligocka 25, 47-280 Pawłowiczki tel. + 48 77 487 46 22, 

RESTAURACA DWOREK - odległość 12,5 km- ul. Wygon 3, 47-415 Szonowice tel.+ 48 501 175 396, 

HOTEL ADA - odległość 12 km- ul. Głogowska 1, Większyce tel. +48 77 472 21 21, 

AGROTURYSTYKA „U Sylwii” - odległość 5 km -ul. Planetorza 29, 47-253 Cisek tel. 48 501 210 328, 

AGROTURYSTYKA „U Donaty” - odległość 5 km -ul. Nowa 68, 47-253 Cisek, tel. 48 601 811 334, 

FLORRES - odległość 10,5 km, ul. Nowa 1 a, 47-280 Pawłowiczki, tel. +48 693 232 873, 

 

11. Nagrody: Organizator zapewnia flot's dla wszystkich startujących amazonek, a dla zwycięzców medale, puchary oraz 

nagrody rzeczowe. 

 

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. 


