
 
 

zaprasza w dniach 3-4 czerwca 2017 do Zakrzowa na 

Finały XIX Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu 
pod patronatem 

 

  &   

Komitet organizacyjny: 
Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Daniel Karpiński 
Dyrektor zawodów: Aleksandra Bagińska 
Komisja sędziowska: Łukasz Dziarmaga (sędzia gł.), Eliza Skórczyńska, 
 
1. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 
I. Mistrzostwa Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Juniorów (do 18 lat) 
II. Mistrzostwa Polski Amatorów w Ujeżdżeniu Seniorów 
2. Termin i miejsce: 3-4 czerwca 2017, LKJ LEWADA w Zakrzowie k. Kędzierzyna-Koźla 
 
3. Uczestnictwo: 
3.1. 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  
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) 
 
5. Program: 
Półfinały - sobota, 3 czerwca 2017: 
Konkurs nr 1 - Półfinał MPA juniorów: program P-1, czworobok 20 x 60m. 
Konkurs nr 2 - Półfinał MPA seniorów: program P-2, czworobok 20 x 60m 
 
Finały - niedziela, 4 czerwca 2017: 
Konkurs nr 3 - Finał MPA juniorów: program P-5 - program dowolny z muzyką, czworobok 20 x 60m. 
Konkurs nr 4 - Finał MPA seniorów: program P-5 - program dowolny z muzyką, czworobok 20 x 60m. 
 
Programy nie mogą być czytane 
 
6. Zasady rozgrywania i klasyfikacja: 
6.1. O zwycięstwie decyduje suma procent z półfinału i finału. 

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P3_2016.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P4_2016_0.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P5_2016.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/P5_2016.pdf


6.2. Kolejność startu w półfinałach (sobota) jest losowana na odprawie technicznej. Kolejność startu 
w przejazdach finałowych (niedziela) jest odwrotna do miejsca zajętego w konkursie półfinałowym. 
6.3. Zawodnicy są klasyfikowani odrębnie w swoich grupach wiekowych. 
6.4. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej i tylko na jednym koniu.  
6.5. Jeden koń może startować dwa razy pod dwoma jeźdźcami w dowolnej kategorii wiekowej. 
6.6. Organizator udostępnia konie na start dla zawodników, którzy brali udział w Eliminacjach 
Mistrzostw Polski Amatorów w dniach 6-7.05.2017. Szczegółowe warunki udziału tych zawodników 
określa punkt 7. 
 
7. Zasady startu zawodnikach na koniach organizatora 
7.1. Zawodnik biorący udział w finałach 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 zajął w Eliminacjach MPA. 
7.2. Wybór koni dokonywany jest w kolejności zgodnej z miejscem zajętym w Eliminacjach MPA. 
7.3. Koń udostępniony przez organizatora może startować tylko raz. 
7.4. Termin zgłoszeń dla zawodników startujących na koniach udostępnionych przez organizatora 
upływa 20 maja 2017. Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia oraz imiona 
wybranego/wybranych konia/ koni prosimy wysłać na e-mail: lewada@kjlewada.pl  
7.5. Pula koni do wyboru dla juniorów: Akcent, Batok, Carnival, Demeter, Filip, Granulka, Iran, 
Japonka, Krus, Oliwer, Poprad, 
 
8. 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. 
 
9. Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe 20x60m. Rozprężalnia na 
terenie otwartym, podłoże piaskowe 20x60m. 
 
10. Organizator nie zapewnia muzyki do finałowych programów dowolnych z muzyką. Muzykę 
należy dostarczyć najpóźniej do dnia 02 czerwca 2017 (piątek). 
 
11. Termin zgłoszeń: do 30 maja 2017.  
Obowiązuje zaliczka 50 zł płatna przelewem na konto: 93 2490 0005 0000 4530 7388 7576 
Zgłaszać prosimy się na drukach KARTA ZGŁOSZENIA na adres lewada@kjlewada.pl   
 
12. Opłaty: 
- wpisowe: 160 zł za całe zawody za start zawodnika, 
- boks dla konia przywiezionego przez uczestnika - ze słomą 200 zł za całe zawody, z trocinami 270 zł 
za całe zawody, 
- noclegi LKJ Lewada - pokoje wieloosobowe - cena 25 zł/ nocleg 
- wyżywienie w LKJ Lewada: śniadanie 15zł, obiad 25zł, kolacja 15zł 
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. 
Organizator nie zapewnia transportu. 
Opłaty pobierane będą do godziny 19.30 w piątek 02 czerwca 2017. 
 

mailto:lewada@kjlewada.pl
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