
 

II Mistrzostwa Polski Północnej Amatorów w 

Ujeżdżeniu 

oraz 

Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu 

 

 

 

Organizator: Klub Jeździecki Pegaz Reda 84-240 Reda ul. Rzeczna 9a 

 

Termin: 25-26 lipiec 2015r. 

 

Osoby oficjalne: 
Sędzia Główny: Zofia Górska 

Sędzia: Joanna Kruk, 

 

Komisarz: Klaudia Rudzka 

Lekarz weterynarii: Patrycja Szkutnik 

Kowal zawodów: Paweł Lesner (odpłatnie) 

Sekretarze: Zapraszamy do współpracy i praktyki sędziów III klasą 

 

Uczestnicy: 

 

Jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ/WZJ; amatorzy – dotyczy wyłącznie Mistrzostw Polski 

Północnej Amatorów.  

 

 

REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI PÓŁNOCNEJ W 

UJEŻDŻENIU – AMATORZY 25-26.07.2015 r.  

 

1. W Mistrzostwach Polski Północnej w Ujeżdżeniu, może startować osoba nieposiadająca 

obecnie ani w przeszłości trzeciej i wyższej klasy sportowej w ujeżdżeniu i WKKW oraz 

drugiej i wyższej klasy sportowej w skokach. 

2. Mistrzostwa rozgrywane są w rundzie L 

3.  Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie, aktualne ubezpieczenie  

NW, zawodników niepełnoletnich – zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach.  

4. Konie muszą posiadać paszport urzędowy oraz aktualne szczepienia przeciw grypie. 

5. Mistrzostwa odbędą się w trzech kategoriach: 



1. Junior do 18 roku życia, 

2. Senior, 

3. Kuce. 

5. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 21.07.2015 r. 

6.  Dla pierwszych trzech miejsc, w każdej kategorii zostaną wręczone: medale, puchary oraz derki. 

Dla wszystkich par biorących udział w Mistrzostwach organizator przewiduje FLOTS. 

7. W Mistrzostwach dozwolony jest udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych, w 

finale na jednym koniu. 

8. Jeden koń może startować dwa razy pod dwoma jeźdźcami w dowolnej kategorii wiekowej. 

Zawodnik ma prawo do startu w dwóch kategoriach i na dwóch koniach. 

9. O zwycięstwie decyduje suma procent z dwóch przejazdów. 

10. Zawodnicy są klasyfikowani odrębnie w swoich grupach wiekowych. 

11. Ubiór zgodny z aktualnymi przepisami PZJ. 

 

Zgłoszenia oraz rezerwacje boksów prosimy przesyłać mailowo na lukasz.lesner@wp.pl lub SMS 

500 080 289. 

Ostateczny termin zgłoszeń: 21.07.2015 

 

Opłaty: 
200 zł za dwa dni  

160 zł za Mistrzostwa Polski Północnej Amatorów 

140 zł za 1 dzień 

Boksy: 200zł dla ZR 

180 dla Uczestników Mistrzostw 

Podłączenie do prądu: 50 zł  

Rezerwacja boksów wyłącznie z przesłanym potwierdzeniem dokonania opłaty do 21.07.2015r. 

Opłaty za boksy prosimy dokonać na konto bankowe: 

KJ Pegaz Reda ul.Rzeczna 9a 84-240 Reda 45 8351 0003 0027 4528 2000 0010 

W tytule przelewu umieścić: imię i nazwisko zawodnika, imię i płeć konia. 

Dla koni zgłoszonych do zawodów bez potwierdzenia wpłaty organizator nie zapewnia boksów. 

Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem. W przypadku braku wpłaty zawodnik 

nie zostanie dopuszczony do startu. 

Zmiany na opublikowanych listach startowych – 20 pln od konia. 
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Nagrody: puchary od I do III miejsca, floo  dla wszystkch uczestników 

 

Mistrzostwa Polski Połnocnej Amatorów–miejsce I –V nagrody rzeczowe o wartości  2000 zł 

Runda L, P, N (kuce) –miejsce I –V nagrody rzecowe 

Runda Nmiejsce I –300zł, II –200zł, III -100 zł, IV –50 zł , 

Runda C miejsce I –450zł, II –250zł, III -150 zł, IV –100 zł V –50 zł, 

Runda CC miejsce I –500zł, II –350zł, III -250 zł, IV –150 zł V –100 zł, 

Runda CSmiejsce I –1000zł, II –700zł, III -500 zł, IV –200 zł V –150 zł, 

 

 Pula nagród podana powyżej zaklada,  że w rundzie startuje min 8 koni, jesli koni bedzie 

mniej pula zostanie proporcjonalnie zmiejszona.  

 

 

Warunki: czworobok 20x60m , rozprężania 25x60m, podłoże: piasek. 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

Nr rundy Runda Sobota Niedziela 

1 L L-1 L-3 

2 P P-1 P-2 

3 N (kuce) N-1 N-2 

4 N N-4 N-5 

5 C C-1 C-2 

6 CC CC-1 CC-2 

7 CS CS-1 CS-2 

Obowiązuja programy edycja 2015 

 

Organizator umożliwia na życzenie zawodników zorganizowanie przejazdu w innych programach 

za dodatkową opłatą 100 zł. 

INFORMACJE RÓŻNE 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, 

luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach. 

Zakwaterowanie: 

1. HOTEL IBIS Reda 58 73 64 800 e-mail: hotel@ibisstylesreda.pl (2 km) 

2. HOTEL WIENIAWA Rekowo Górne 48 728 322 524 (4 km) 
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

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 zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania 

pomocy. 

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren 

zawodów, podłoże, 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 w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz 

spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu 

swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 

Listy startowe oraz wyniki zawodów będą dostępne stronie: www.stajniapegaz.pl 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ  

Serdecznie zapraszamy 

Organizator 

 


