
IV Amatorski Puchar Białego Lasu 

3.05.2022 WTOREK 
 

Zapraszamy wszystkich jeźdźców z naszej stajni oraz z okolicznych stajni na towarzyskie 

zawody w ujeżdżeniu, które odbędą się 3.05.2022 (wtorek). Planowany start imprezy 

ok. 10.00 jednak godzina może ulec zmianie – o czym na pewno wczesniej poinformujemy 

 

REGULAMIN 

Towarzyskiego Pucharu Białego Lasu w ujeżdżeniu 
 

Celem rozgrywania zawodów towarzyskich jest: 

popularyzacja i rozwój jeździectwa wśród dzieci i młodzieży na kucach i na dużych koniach, 

rozwój i wspieranie małych, rodzinnych stajni i klubów jeździeckich oraz 

pokazanie wykorzystania kucy i dużych koni w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 

R E G U L A M I N 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Cykl skierowany jest do amatorów nieposiadających licencji ani klasy sportowej oraz dla 

amatorów z odznaką jeździecką. 

Zawody rozgrywane zostaną w formule otwartej tzn. mogą w nich brać udział zawodnicy 

spoza naszej stajni. 

Zawody zostaną rozegrane w Ośrodku Jeździeckim Biały Las w Wierzbnej na głownym 

czworoboku konkursowym (20x40) wraz z rozprężalnią. 

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres mail: akademia.bialylas@gmail.com (w tytule 

wiadomości proszę wpisać Puchar Białego Lasu) lub pod nr 661612520 

 

2) ZAWODNICY 

W zawodach TPBL mogą brać udział dzieci i młodzież do 18-tu lat kalendarzowych, oraz 

osoby powyżej 18go roku życia – patrz propozycje konkursów. 

Nie ma wieku minimalnego uczestników, jedynym kryterium jest to czy umiejętności jeźdźca 

pozwalają na udział w danym konkursie. 

W konkursach mogą brać udział wszyscy, którzy nigdy nie posiadali klasy sportowej, nigdy 

nie byli zarejestrowani w WZJ, nie posiadają uprawnień instruktora Rekreacji Konnej lub 

innych uprawnień jeździeckich. 

Wymagane dokumenty to: 

zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział w zawodach 

aktualna polisa NNW 

Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej (może byc 

od lekarza rodzinnego) 

Zgłoszenia przez panel: www.zawodykonne.pl 

3) KONIE I KUCE 

Dopuszczone do startu są kuce i konie wszystkich ras 

Dopuszczone do startu są tylko klacze i wałachy, które ukończyły 4 lata 

Konie przyjezdne obowiązuje potwierdzony przez lekarza wet. wpis o odbytych szczepieniach 

przeciwko grypie zgodnie z wymogami dokumentacji. Mamy ograniczoną liczbę boksów!! 

4)KONKURSY 

Wszystkie konkursy odbywają się na małym czworoboku – 20m x 40m. 

http://gmail.com/
http://www.zawodykonne.pl/


Konkurs nr 1 – kuce I duże konie –program L6  pucharowy– dla amatorów, którzy nie 

posiadają odznaki jeździeckiej brązowej, srebrnej czy złotej. 

W konkursie wziąć może udział osoba, która posiada odznakę „Jeżdżę konno” ale nie moze 

wziąc udziału osoba z brązową, srebrną czy złotą odznaką. 
 

Konkurs nr 2 – kuce I duże konie– program L3  - pucharowy – dla amatorów posiadających 

co najmniej jedną z odznak jezdzieckich (brązową, srebrną i złotą) ale dla osób, które nie 

posiadają licencji sportowej 
 

Konkurs nr 3– L3 – KONKRS OTWARTY dla pozostałych chetnych uczestników posiadających 

odznakę, licencję lub uprawnienia instruktorskie – wspolny dla kucy I duzych koni 
 

Konkurs nr 4– P1 – KONKRS OTWARTY dla pozostałych chetnych uczestników posiadających 

odznakę, licencję lub uprawnienia instruktorskie – wspolny dla kucy I duzych koni 
 

Konkurs nr 5– debiuty dla dzieci  - pucharowy– tylko w stępie I kłusie - wspolny dla kucy I 

duzych koni 

Konkurs nr 65– parajezdziecki pierwszy krok - pucharowy 

 

Zawodnik może startować maksymalnie 2x na jednym koniu jednak do ogólnej klasyfikacji 

będzie brany tylko pierwszy przejazd. 

Dopuszczalne są straty treningowe –wyniki nie będą brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji 

a zawodnik nie będzie dekorowany 

Koń może startować maksymalnie: 3x w ciągu dnia (kuc) oraz 2x w ciągu dnia (Duży Koń) 
 

5) STRÓJ JEŹDŹCA I KONIA 

Podczas TPBL obowiązuje schludny stroj jeździecki – nie musi być galowy. 

Jeźdźców biorących udział w zawodach obowiązują kamizelki ochronne lub żółwiki, 

rękawiczki oraz kaski – kamizelki nie dotyczą osób powyżej 16roku zycia 

Włosy jeźdźca koniecznie muszą być spięte. 

Podczas konkursu stosuje się kiełzna zgodne z regulaminem krajowym dyscypliny ujeżdżenia. 

Dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: wytoka lub wypinaczy (wypinacze tylko w 

przypadku dzieci na kucach – kategoria wiekowa młodzików), ochraniaczy i jazda z batem, 

zgodnie z przepisami dyscyplin. 

Nie jest dozwolone użycie ostróg. 
 

6) Osoby oficjalne 

Sedzia głowny: Izabela Bek Kaczkowska – kontakt 517 221 660 

Dyrektor zawodów: Paulina Przybylska – kontakt: 661612520 

Obsługa zawodów: Tomasz Kaczkowski – kontakt 691 668 939 

 

Komisja sędziowska może w każdej chwili trwania konkursu wyeliminować: 

- jeźdźca który swoją jazdą może zagrażać sobie lub innym 

- konia który stwarza zagrożenie dla jeźdźca lub osób trzecich 

- konia który wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia 

 

7)NAGRODY I DEKORACJE 

Dekoracja zostanie przeprowadzona po zakończeniu wszystkich konkursów i zostanie 

przeprowadzona bez udziału koni. Do dekoracji należy wystąpić w pełnym stroju jeździeckim 

(bez kamizelki i bez bata) ale w kasku. 



Każdy jeździec zostanie nagrodzony pamiątkowym floo. 

 

Warunkiem koniecznym do odebrania nagród jest wyjście zawodnika do dekoracji 
 

7)OPLATY 

Opłata za pojedynczy konkurs na własnym koniu: 90 

Opłata za konkurs osoby ze szkółki Biały Las na koniu szkółkowym (oplata zawiera: wpisowe, 

wynajem konia, rozprężenie przez instruktora) 140zł 

Wypożyczenie boksu w stajni letniej – 90zł/– liczba boksów ograniczona. Można przyjechać z 

koniem dzień wcześniej – 2.05 (poniedziałek) – nie ma mozliwości przyjazdu wczesniej niz 

2.05. Należy zabrać ze sobą żłoby I poidła 

 

Czworobok dostępny dla zawodników na dzień przed zawodami czyli 2.05 

Konkursy zaczynamy dnia 3.05 wtorek o godzinie 10:00 

Listy startowe będą dostępne na dzień przed zawodami. 

Opłaty należy dokonać na miejscu co najmniej godzinę przed startem. Bez opłaty wpisowej 

zawodnik nie będzie dopuszczany do startu. Oplaty dokonujemy tylko w biurze zawodów - 

gotówka. 
 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy wysłać przez panel: www.zawodykonne.pl do dnia: 1 maja 2022 

Jesli pojawi się problem ze zgloszeniem przez panel – można wysłac zgloszenie mailem pod 

adres: akademia.bialylas@gmail.com ale konieczne jest podanie ponizszych informacji: 
 

Ř Imię i nazwisko 

Ř Dokładna data urodzenia 

Ř Nazwa konia 

Ř Informację czy kuc czy duży koń 

Ř Nr konkursu zgodnie z numeracją podaną w propozycjach 

Ř Klub czy stajnia, którą reprezentujecie 

Ř Zamówinie na boks – jeśli taki będzie potrzebny  
 

Pamietaj o podpisanej przez rodziców zgodzie na start I 

badaniach lekarskich! Bez tych dokumentów nie będziesz 

możliwy start w zawodach 

 

 

http://www.zawodykonne.pl/
mailto:akademia.bialylas@gmail.com

