
PROPOZYCJE ZAWODÓW  
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Ujeżdżeniu  

Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 
ZAKRZÓW 6-7 maja 2017 

 
INFORMACJE OGÓLNE  
1. Termin: 6-7 maja 2017 roku  
2. Organizator: Opolski Związek Jeździecki i Ludowy Klub Jeździecki "LEWADA"  
47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23, tel. 77 4875417, fax. 77 4875364, e-mail: lewada@kjlewada.pl  
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Andrzej Sałacki  
Komisja sędziowska: 
Sędzia główny: Eliza Skórczyńska 
Sędzia WZJ: Łukasz Dziarmaga 
Dyrektor zawodów:  
Dyrektor biura zawodów: Dorota Karpińska  
Obsługa komputerowa: Daniel Karpiński 
Lek. wet.: Daria Gołąb 
3. Miejsce: Ludowy Klub Jeździecki LEWADA; 47-263 Zakrzów, ul. Parkowa 23  

 
4. Program zawodów:  
06.05.2017 Sobota godz. 12:00  
Konkurs nr 1 - kl. P-3* (kuce) 
Konkurs nr 2 - kl. L-2 
Konkurs nr 3 - kl. D-2 
Konkurs nr 4 - kl. N-2 (kuce) 
Konkurs nr 5 - kl. N–4 
Konkurs nr 6 - kl. CC-1 
Konkurs nr 7 - kl. CC–4 
Konkurs nr 8 - kl. CS–1 
Konkurs nr 9 - kl. P-1 - półfinał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Juniorów 
Konkurs nr 10 - kl. C-2 - półfinał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Seniorów 
 
07.05.2017 Niedziela godz. 12:00 
Konkurs nr 11 - kl. P-4* (kuce) 
Konkurs nr 12 - kl. L-3 
Konkurs nr 13 - kl. D-3 
Konkurs nr 14 - kl. N-3 (kuce) 
Konkurs nr 15 - kl. N-5 
Konkurs nr 16 - kl. CC-2 
Konkurs nr 17 - kl. CC–5 
Konkurs nr 18 - kl. CS–2 
Konkurs nr 19 - kl. P-2 - finał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Juniorów 
Konkurs nr 20 - kl. C-3 - finał Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny Seniorów 
 
* czworobok 20x40m 
 

5. Warunki techniczne: Czworobok konkursowy 20x60m. na terenie otwartym, podłoże piaskowe  
Rozprężalnia na terenie otwartym, 20x60m., oznaczona, podłoże jw.  
 
6. Stajnie będą gotowe od godz.10.00 w piątek 5 maja 2017, pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Wcześniejszy 
przyjazd lub dłuższy pobyt należy uzgodnić z wyprzedzeniem i odnotować w zgłoszeniu. 
 

7. Termin zgłoszeń ostatecznych: 02.05.2017. Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez platformę zgłoszeniową 
www.zawodykonne.com 

 

8. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja 
zgodna z w/w. przepisami. 
 
9. Warunki udziału w zawodach:  
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. 
 
10. Opłaty: 

 Wpisowe za start w Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu - 160zł od konia za całe zawody (w tym 
opłata na rzecz OZJ). 



 Wpisowe - Zawody Regionalne - 140 zł za rundę, lub 75 zł za konkurs (w tym 5 zł na rzecz OZJ) 
 boks ze słomą - 200zł całe zawody 

 boks z trocinami - 270zł całe zawody 

 noclegi LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ nocleg 

 wyżywienie w LKJ "LEWADA" - 15zł śniadanie, 25zł obiad, 15zł kolacja 
 

11. Nagrody: Organizator zapewnia flot's dla zwycięskich koni w Zawodach Regionalnych. W Mistrzostwach 

Opolszczyzny flot’s dla koni, medale i puchary dla zawodników, derki dla zwycięzców w kategoriach seniorów i juniorów 

oraz nagrody pieniężne w wysokości: 

*Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Seniorów: 

I miejsce - 700zł  

II miejsce - 500zł  

III miejsce - 300zł 

IV miejsce – 250zł 

V miejsce – 150zł 

*Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów: 

I miejsce - 400zł  

II miejsce - 250zł  

III miejsce - 200zł 

IV miejsce – 150zł 

V miejsce – 100zł 

 

*W przypadku mniejszej ilości par startujących w rundzie niż dziesięć, nagrody zostaną wypłacone wyłącznie za miejsca 

od pierwszego do trzeciego. 

 

Regulamin Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny w Ujeżdżeniu 

1. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ i wymogami wet. oraz Regulaminem Ujeżdżenia PZJ i 

wymogami wet. Obowiązuje pełna dokumentacja zgodna z w/wym. przepisami. 

2. W Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu udział brać mogą wszyscy zawodnicy zarejestrowani w 

dyscyplinie ujeżdżenia w swoim Wojewódzkim Związku Jeździeckim, lub Polskim Związku Jeździeckim, a za zgodą 

sędziego głównego i organizatorów także zawodnicy z innych krajów, posiadający pozwolenie na starty na terenie Polski. 

3. W Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Ujeżdżeniu klasyfikowani są: w rundzie seniorów wszyscy startujący 

zawodnicy, w rundzie juniorów zawodnicy do 18 lat (decyduje rok urodzenia).  

4. W półfinale zawodnik może startować na dwóch koniach, w finale tylko na jednym.  

5. Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych. Do końcowej punktacji Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny 

liczyć będzie się suma wyników z półfinału i finału. W przypadku startu jednego zawodnika na dwóch koniach do 

klasyfikacji końcowej liczył się będzie lepszy wynik z półfinału. 

Propozycje zatwierdzone przez Opolski Związek Jeździecki  
(dn. 20.04.2017 Natalia Gruszka) 

 
Kodeks postępowania z koniem 
Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką oczekuje, że wszystkie osoby 
zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z 
Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie 
może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
1.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. 
2.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 medycznej. 
3. 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. 
4.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. 
5.FEI zobowiązuje wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 


