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zapraszają w dniach 16-17 czerwca 2018 do Zakrzowa na 

Finały XX Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu 
oraz Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu 

 

 

Organizator: Ludowy Klub Jeździecki "Lewada", ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, 
tel. 77 4875417, fax. 77 4875364, e-mail: lewada@kjlewada.pl 
Komitet organizacyjny: 
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Daniel Karpiński 
Dyrektor zawodów: Elżbieta Michalec 
Komisja sędziowska: Izabela Popławska-Szostak (sędzia gł.), Ewa Zaręba, 
Komisarz: Samanta Wawrzeńczyk 
 
1. Termin i miejsce: 16-17 czerwca 2018, LKJ LEWADA w Zakrzowie k. Kędzierzyna-Koźla 
1.1. Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe 20x60m. Rozprężalnia na 
terenie otwartym, podłoże piaskowe 20x60m. 
1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca rozgrywania konkursów na halę GOSiR w 
Zakrzowie. Hala główna podłoże piasek kwarcowy i geowłóknina 30x70m, podłoże piasek kwarcowy 
i geowłóknina 22x56m. 
 
2. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 
2.1. Mistrzostwa Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Juniorów (do 18 lat) 
2.2. Mistrzostwa Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Seniorów 
2.3. Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu 
 
3. Uczestnictwo: 
3.1. W Mistrzostwach Amatorów w Ujeżdżeniu udział mogą brać jeźdźcy, którzy nie są i nie byli 
zawodnikami zarejestrowanymi w Polskim Związku Jeździeckim. Zawodnicy zarejestrowani w 
Wojewódzkim Związku Jeździeckim mogą brać udział w MPA. 
3.2. Konie 5 - letnie i starsze 
 
4. Dokumenty  
4.1. Zawodników i konie obowiązuje następująca dokumentacja: 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa,  
- aktualne ubezpieczenie NW,  
- juniorzy dodatkowo pisemna zgoda rodziców 
- konie: aktualne świadectwo wet. (w szczególności brak grzybicy, grypy, zołz i innych chorób 
zakaźnych, data odrobaczania oraz obowiązujące szczepienia) 
4.2. 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. 
 
5. Zasady rozgrywania i klasyfikacja Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu 2018: 
5.1. O zwycięstwie decyduje suma procent z półfinału i finału. 
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5.2. Kolejność startów w półfinałach (sobota) jest losowana na odprawie technicznej. Kolejność w 
przejazdach finałowych (niedziela) jest odwrotna do miejsca zajętego w konkursie półfinałowym. 
5.3. Zawodnicy są klasyfikowani odrębnie w swoich grupach wiekowych. 
5.4. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej i tylko na jednym koniu.  
5.5. Jeden koń może startować dwa razy pod dwoma jeźdźcami w dowolnej kategorii wiekowej. 
5.6. Organizator udostępnia konie na start dla zawodników, którzy chcą wziąć udział w MPA. 
Pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy w bieżącym roku brali udział w zawodach z cyklu Puchar 
Lewady. Szczegółowe warunki udziału tych zawodników określa punkt 7. 
 
6. Program: 
Piątek, 15 czerwca 2018: 
Odprawa techniczna, godz. 20.00 w siedzibie LKJ Lewada 
 
Sobota, 16 czerwca 2018: 
Konkurs nr 1 – Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu L-1 
Konkurs nr 2 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu P-3 

Konkurs nr 3 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu D-1 

Konkurs nr 4 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu N-4 

Konkurs nr 5 - Półfinał MPA juniorów: program P-1 
Konkurs nr 6 - Półfinał MPA seniorów: program P-2 
 
Niedziela, 17 czerwca 2018: 
Konkurs nr 7 – Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu L-2 
Konkurs nr 8 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu P-1 
Konkurs nr 9 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu D-2 

Konkurs nr 10 - Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu N-5 

Konkurs nr 11 - Finał MPA juniorów: program P-5 - program dowolny z muzyką 
Konkurs nr 12 - Finał MPA seniorów: program P-5 - program dowolny z muzyką 
 
Programy MPA nie mogą być czytane 
Organizator nie zapewnia muzyki do finałowych programów dowolnych z muzyką.  
Muzykę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 (piątek). 
 
7. Zasady startu zawodników na koniach organizatora 
7.1. Zawodnik biorący udział w finałach MPA na koniu organizatora w zgłoszeniu podaje imiona koni 
z puli udostępnionej przez organizatora, w kolejności zgodnej z własnymi preferencjami. Zawodnik 
powinien podać ilość koni równą miejscu, które zajmuje na liście rankingowej opublikowanej po 
trzecich zawodach o Puchar Lewady 2018. 
7.2. Wybór koni dokonywany jest w kolejności zgodnej z miejscem na liście rankingowej Pucharu 
Lewady, utworzonej na podstawie sumy procentowej dwóch najlepszych wyników uzyskanych w 
swojej klasie w Pucharze Lewady w roku 2018. 
7.3. Koń udostępniony przez organizatora może startować tylko raz w danej kategorii wiekowej.   
7.4. Pula koni do wyboru dla juniorów: Akcent, Batog, Carnival, Filip, Granulka, Iran, Krus, Oliwer, 
Nurt,  
Poprad, Torres, Węgrzyn,  
7.5. Pula koni do wyboru dla seniorów: Akcent, Batog, Carnival, Iran, Krus, 
 
8. Zgłoszenia 
8.1. Termin zgłoszeń: do 12 czerwca 2018.  
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8.2. Zgłoszeń należy dokonywać przez platformę www.zawodykonne.com 
8.3. Obowiązuje zaliczka 50 zł płatna przelewem na konto: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576 
 
9. Opłaty: 
9.1. Wpisowe:  
- 180 zł za start zawodnika w Mistrzostwach Polski Amatorów w Ujeżdżeniu, 
- 70 zł za konkurs w Zawodach Towarzyskich w Ujeżdżeniu, 
9.2. Boks ze słomą dla konia przywiezionego przez uczestnika 200 zł za całe zawody, 150 zł za jeden 
dzień. Trociny 50 zł balik. 
9.3. Noclegi LKJ Lewada - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ nocleg 
9.4. Wyżywienie w LKJ Lewada: śniadanie 15zł, obiad 25zł, kolacja 15zł 
9.5. Noclegi i wyżywienie należy rezerwować e-mailem (lewada@kjlewada.pl) po dokonaniu 
zgłoszenia na zawody. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych na terenie LKJ Lewada, o 
zakwaterowaniu na terenie klubu decyduje kolejność zgłoszeń. 
9.6. Opłaty pobierane będą do godziny 19.30 w piątek 15 czerwca 2018. 
 
10. Stajnie na zawody przygotowane będą od piątku 15 czerwca od godz. 10 rano do niedzieli 17 
czerwca 2018 do godz. 18.00. Pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Wcześniejszy przyjazd lub 
dłuższy pobyt należy wcześniej uzgodnić i odnotować w zgłoszeniu. 
 
11. Nagrody: 
11.1. Organizator zapewnia puchary oraz  medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla trzech 
najlepszych par w kategoriach seniorów i juniorów oraz flot's dla wszystkich koni startujących w XX 
Mistrzostwach Polski Amatorów w Ujeżdżeniu. 
11.2. . Organizator zapewnia flot's dla 25% najlepszych koni w każdym konkursie Zawodów 
Towarzyskich. 
 
12. Zawody rozgrywane są zgodnie z Uchwałą PZJ nr U/1891/8/Z/2018 z dnia 17.05.2018 roku jako 
Zawody Towarzyskie Kategorii B. 
 
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. 
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