
Ludowy Klub Jeździecki  
zaprasza na 

Eliminacje XIX Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu 
 
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 biura zawodów: Dorota Karpińska 
Dyrektor zawodów: Aleksandra Bagińska 
Komisja sędziowska:  
Sędzia główny: Eliza Skórczyńska,  
Członek: Łukasz Dziarmaga 
 
Regulamin Eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu 
1. Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu przeznaczone są dla osób, które w finałach 
Mistrzostw Polski Amatorów chcą startować na koniu udostępnionym przez organizatora. Eliminacje 
rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 
- Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Juniorów (do - 18 lat) 
- Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Seniorów (19 lat - b.o.) 
Zawodnicy będą startować na koniach losowanych, udostępnionych przez organizatora 
 
2. Termin i miejsce: 6-7.05.2017, obiekty LKJ LEWADA w Zakrzowie k. Kędzierzyna Koźla. 
3. Uczestnictwo: jeźdźcy, którzy nie są i nie byli zawodnikami zarejestrowanymi w Polskim Związku 
Jeździeckim 
4. Dokumenty: zawodników obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 
uprawiania jeździectwa, ubezpieczenie NW, juniorów dodatkowo pisemna zgoda rodziców. 
5. Program: 
Sobota, 06.05.2017 
Konkurs nr 1 – Eliminacje MPA Juniorów, klasa D-1, czworobok konkursowy 20x60 m 
Konkurs nr 2 – Eliminacje MPA Seniorów, klasa P-3, czworobok konkursowy 20x60 m 
Niedziela, 07.05.2017, półfinał eliminacji: 
Konkurs nr 3– Eliminacje MPA Juniorów, klasa D-1, czworobok konkursowy 20x60 m 
Konkurs nr 4 – Eliminacje MPA Seniorów, klasa P-3, czworobok konkursowy 20x60 m 
 
6. Zasady rozgrywania i klasyfikacja: 
6.1. Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych 
6.2. O zajętym miejscu decyduje suma % po 2 dniach 
6.3 O zakwalifikowaniu się do Mistrzostw decyduje ustalone minimum procent, lub limit zawodników 
dopuszczonych do finałów. 
6.4. Zawodnik nie może dwa razy startować na tym samym koniu. 
6.5. Programy mogą być czytane. 
7. Ubiór: zgodnie z przepisami PZJ. Ostrogi nie są obowiązkowe, organizator dopuszcza używanie 
bata. 
8. Czworobok: Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe, czworobok 
20x60m. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do 
rozegrania zawodów w hali. 
9. Zgłoszenia: do 02.05.2017. Obowiązuje zaliczka 50zł, na konto: 
93249000050000453073887576 
Zgłoszenia wyłącznie na drukach organizatora - KARTA ZGŁOSZENIA NA ELIMINACJE MPA 
 

mailto:lewada@kjlewada.pl
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/D1_0.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P3.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/D1_0.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P3.pdf
http://kjlewada.pl/images/pliki/karta_eliminacje_2016.doc


10. Opłaty: wpisowe 160 zł za całe zawody od zawodnika (w tym opłata 5 zł za dzień na rzecz OZJ) 
- noclegi LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł za noc 
- wyżywienie w LKJ "LEWADA" - 55 zł/dziennie (15 zł śniadanie, 25 zł obiad, 15 zł kolacja) 
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 do rozpoczęcia konkursów 
 
11. Odprawa techniczna: piątek, 05.05.2017. o godz.18.30 w siedzibie LKJ "LEWADA" 
12. Nagrody: organizator zapewnia flot's dla zawodników  
13. Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże podczas zawodów 
 
Propozycje zatwierdzone dn. 20.04.2017 – Natalia Gruszka 
 
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. 

 


