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Regulamin Mistrzostw Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego  

w Ujeżdżeniu 2020   
 

 

 

Termin: 28-30 sierpnia 2020 roku 

 

Miejsce: KJ Biały Las Stajnia Przybylscy 

 

Uczestnicy: zawodnicy DZJ 

 

 

 

1. Mistrzostwa Okręgu rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych, przy 

minimalnej ilości 3 zawodników zgłoszonych w każdej kategorii: 

 

Kategorie: Kuce, Juniorzy Młodsi, Juniorzy, Młodzi Jeźdźcy, Seniorzy 

 
Lp Kategorie I półfinał  II pólfinał Finał 

1 MDŚL Kuce L1 (20x40) L2 (20x40) L3 (20x40) 

2 MDŚL Juniorzy Młodsi L1(20x40) L2 (20x40) L3 (20x40) 

3 MDŚL Juniorzy P1 P2 P5 

4 MDŚL Młodzi Jeźdźcy  N4 N5 N7 DK 

5 MDŚL Seniorzy C1 C2 C4 

6 MDLŚL OPEN CC1 CC2 CC6 

 

 

 

Nagrody w Mistrzostwach Dolnego Śląska: 

 

 

Puchary i Medale dla par na 1-3 miejscu, derki dla zwycięzców w każdej kategorii oraz 

nagrody finansowe i rzeczowe w pięciu kategoriach  Mistrzostw Dolnego Śląska zapewnia 

Dolnośląski Związek Jeździecki w wysokości:  
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Kategorie: 

 

 

1. Seniorzy: 1m – 600 zł, 2m – 500 zł, 3m – 400 zł – gotówka, łącznie 1.500 zł  

  

2. Młodzi Jeźdźcy: 1m – 600 zł, 2m – 500 zł zł, 3m – 400 zł – gotówka, łącznie 1.500 zł  

 

3. Juniorzy: 1m – 500 zł, 2m – 400 zł, 3m – 300 zł – gotówka, łącznie 1.200 zł  

 

4. Juniorzy Młodsi: 1m –400 zł, 2m – 300 zł, 3m – 200 zł – bony rzeczowe, 

 

5. Kuce: 1m–400zł, 2m – 300zł, 3m – 200 zł – bony rzeczowe, 

 

6. Open: 1 miejsce derka, 1-3 miejsce - puchary.  

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu prawo startu mają wyłącznie 

zawodnicy zarejestrowani w Dolnośląskim Związku Jeździeckim lub BPK, których 

miejscem zamieszkania jest Dolny Śląsk.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję regionalną lub ogólnopolską. 

3. Zawodnik w zgłoszeniach musi podać jedną z ww. klas, którą traktować będzie jako 

przejazd w Mistrzostwach.  

4. W Mistrzostwach zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej, 

odpowiadającej swojej kategorii wiekowej lub o jedną lub dwie kategorie wyżej niż 

kategoria wynikająca z wieku zawodnika, o ile spełnia wymagania sportowe danej 

kategorii. 

5. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni maja tylko zawodnicy startujący 

na tych koniach (dotyczy to rozprężalni, jak i innych terenów treningowych).  

6. Kolejność startu zawodników w konkursach półfinałowych jest losowana. Zawodnicy 

startujący na dwóch koniach mają prawo do wyboru konia, którym startują jako 

pierwszym.  

7. Kolejność startu w konkursie finałowym będzie losowana.  

8. Konie startujące w konkursie finałowym nie maja prawa startu w innych konkursach 

otwartych.   

9. Dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, natomiast w 

finale na jednym koniu wybranym przez zawodnika, ale koń ten musi ukończyć 



konkursy półfinałowe. Dopuszcza się możliwość startu w finale na drugim koniu na 

zasadach konkursu otwartego, jako drugi przejazd zawodnika.  

10. Konkursy są sędziowane minimalnie przez dwóch sędziów/trzech sędziów według 

Przepisów o Osobach Oficjalnych.  

11. Klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumy % uzyskanych w konkursach 

półfinałowych i finale.  

12. Na Mistrzostwach obowiązują zasady klasyfikacji jak na Mistrzostwach Polski. Nie 

obowiązuje jednak norma kwalifikacyjna 60%, ani dla startu w Mistrzostwach, ani dla 

startu w konkursie finałowym.  

13. Do punktacji Mistrzostw zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego.  

14. W przypadku równej ilości procent uzyskanych przez zawodników na pozycjach 

medalowych o kolejności decyduje lepszy wynik w finale, następnie drugim półfinale i 

pierwszym półfinale.  

15. Programy wszystkich klas mogą być wykonane na kiełźnie wędzidłowym, bez ostróg i z 

batem. Programy muszą być wykonywane z pamięci.  

16. W formule dwudniowej pierwszego dnia rozgrywany jest I i II półfinał, a drugiego dnia 

finał. W formule trzydniowej każdy konkurs Mistrzostw odbywa się innego dnia.  

17. Wszystkie zaistniałe wątpliwości rozstrzyga sędzia główny zawodów zgodnie z 

aktualnymi przepisami i regulaminem konkurencji Ujeżdżenia.  

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać 

ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego 

obrządku, kucia oraz transportu.  

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w 

zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów 

chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków 

nadużywania pomocy medycznej. 

III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną 

uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 

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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej 

starości, ewentualnie eutanazji.  

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do 

stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów 

współpracy z koniem. 


