Regulamin rozrywania Halowych i Otwartych Mistrzostw Województwa
Lubelskiego w Ujeżdżeniu
Mistrzostwa w formule dwudniowej:
DZIECI DZIECI DUŻE
KUCE
KONIE
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Mistrzostwa w formule jednodniowe:
DZIECI
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P3

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.
3. W konkursach Mistrzostw Województwa Lubelskiego mogą startować tylko zawodnicy
zarejestrowani w LZJ.
4.

Konie i zawodnicy startujący w Mistrzostwach muszą posiadać aktualną dokumentację
zgodną z przepisami PZJ.

5. Zawodnik może startować w dwóch kategoriach na różnych koniach.
6. 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.
7. W czasie rozgrywania zawodów prawo dosiadania koni maja tylko zawodnicy startujący na
tych koniach (dotyczy to rozprężalni, jak i innych terenów treningowych).
8. Dzienny limit dla konia wynosi dwa starty. Koń biorący udział w Mistrzostwach nie może
startować w innych konkursach.
9. Konkursy są sędziowane minimalnie przez dwóch sędziów.
10. W formule dwudniowej pierwszego dnia rozgrywany jest I i II półfinał, a drugiego dnia
finał. W formule jednodniowej rozgrywany jest półfinał i finał tego samego dnia.
11. 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. Zawodnik nie będzie sklasyfikowany w Mistrzostwach w
momencie gdy nie ukończy konkursu półfinałowego.
12. Kolejność startu zawodników jest losowana. Zawodnicy startujący na dwóch koniach mają
prawo do wyboru konia, którym startują jako pierwszym.
13. Programy nie mogą być czytane.
14. Konie biorące udział w Mistrzostwach nie mają obowiązku nocować na terenie zawodów.
15. Zawodnicy mają prawo startu z długim batem ujeżdżeniowym.

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

