Regulamin rozrywania Halowych i Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu
1. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego są rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem ujeżdżenia PZJ
oraz zapisami niniejszego regulaminu.
2. Zawody są rozgrywane w formule dwudniowej, a w przypadku małej ilości zgłoszonych koni w formule
jednodniowej - drugi półfinał i finał.
3. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego mogą startować tylko zawodnicy zarejestrowani w LZJ.
Zawodnicy spoza okręgu Lubelskiego mogą startować z zawodach, ale bez prawa do medali i pucharów.
Organizator może im zagwarantować prawo do nagród rzeczowych i finansowych.
4. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego mają prawo startu duże konie i kuce (wysokość w kłębie do
148 cm, w podkowach do 149 cm) zgodnie z TABELĄ I. Kategoria młodzik i junior młodszy na dużych koniach
i kucach objęte są oddzielną klasyfikacją.
5. Konie i zawodnicy startujący w Mistrzostwach muszą posiadać aktualną dokumentację zgodną
z przepisami PZJ.
6. Zawodnik może startować w jednej kategorii wiekowej, w zgłoszeniu należy podać rok urodzenia konia i
zawodnika, a także wybraną kategorię wiekową zgodnie z TABELĄ I.
7. Zgłoszenia do startu należy dokonać zgodnie z propozycjami zawodów. Zgłoszenie zawodnika po tym
terminie skutkuje koniecznością wniesienia opłaty na rzecz organizatora w wysokości 20 zł.
8. Nie ma odprawy technicznej, ale kierownicy ekip muszą przedstawić do kontroli aktualną dokumentację
zawodnika i konia przed rozpoczęciem konkursów. Nie przedstawienie aktualnej dokumentacji spowoduje
niedopuszczenie do startów.
9. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni maja tylko zawodnicy startujący na tych koniach
(dotyczy to rozprężalni, jak i innych terenów treningowych).
10. Dzienny limit dla konia wynosi dwa starty.
11. Konkursy są sędziowane minimalnie przez dwóch sędziów.
12. Osoby oficjalne - sędziowie, komisarze, lekarze weterynarii, wyznaczeni do pełnienia funkcji na danych
zawodach nie maja prawa startu w konkursach.
13. Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia miejsca w pobliżu czworoboku, w którym odbywa się
sprawdzanie i przegląd rzędu oraz ubioru zawodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Losowanie kolejności startu powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby zawodnikowi startującemu
na dwóch koniach zapewnić 60 minutowy odstęp. Dotyczy to konkursów z minimalną liczbą sześciu
startujących.
15. W formule dwudniowej pierwszego dnia rozgrywany jest I i II półfinał, a drugiego dnia finał. W formule
jednodniowej rozgrywany jest II półfinał i finał tego samego dnia.
16. Klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumy % uzyskanych w konkursach (konkursie) półfinałowych
i finale. W Mistrzostwach jest dozwolony udział na dwóch koniach w konkursach półfinałowych (konkursie
półfinałowym), natomiast w finale na jednym koniu wybranym przez zawodnika, ale koń ten musi ukończyć
konkursy ( konkurs) półfinałowe. Do punktacji Mistrzostw zalicza się wynik konia wyżej sklasyfikowanego.
W przypadku równej ilości procent uzyskanych przez zawodników na pozycjach medalowych o kolejności

decyduje lepszy wynik w finale, następnie drugim półfinale i pierwszym półfinale. Eliminacja zawodnika
w I półfinale (lub w II półfinale w formule jednodniowej) powoduje eliminację w klasyfikacji Mistrzostw.
Dotyczy to zawodników startujących na jednym koniu, jednak zawodnik może startować w dalszych
konkursach, a wynik zaliczany jest do klasyfikacji sportowej. Jeżeli zawodnik startujący na dwóch koniach na
jednym z nich zostanie wyeliminowany, to ma prawo do startu na drugim koniu i musi startować na nim jako
pierwszy. Drugim koniem może dalej startować w zawodach na zasadach jak zawodnik z jednym koniem.
17. Kolejność startu zawodników jest losowana. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają prawo do
wyboru konia, którym startują jako pierwszym.
18.Programy wszystkich klas mogą być wykonane na kiełźnie wędzidłowym, bez ostróg i z batem.
19.Programy nie mogą być czytane.
20.Zawodnicy do 18 roku życia na koniach do 7 roku życia mają obowiązek używania kasku ochronnego
podczas dosiadania koni.
21. Konie biorące udział w Mistrzostwach nie mają obowiązku nocować na terenie zawodów.
22. Dla dużych koni czworobok 20x60 m, dla kucy 20x40 m.

TABELA I

Seniorzy
>18 lat

Młodzi jeźdźcy
16-21 lat

Juniorzy
14-18 lat

Juniorzy młodsi
duże konie 12-15lat
Juniorzy młodsi
kuce 12-16 lat

Młodzicy na
dużych koniach
i kucach 9-13 lat

Halowe
Minimalny wiek konia
6 lat

5 lat

5 lat

Duży koń 5 lat
Kuc 5 lat

Duży koń 5 lat
Kuc 5 lat

N-4

P-2

P-4

L-2

L-1

N-5

N-4

P-1

L-3

L-2

C-1

N-6

P-2

P-3

L-3

Otwarte
Minimalny wiek konia
6 lat

5 lat

5 lat

Duży koń 5 lat
Kuc 5 lat

Duży koń 5 lat
Kuc 5 lat

C-1

N-4

P-1

L-3

L-1

C-2

N-6

P-2

P-3

L-2

C-3

N-5

N-4

P-4

L-3

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.
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.
II.
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.
III.
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.
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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy
oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

