
 

 

 

Regulamin Mistrzostw Województwa Lubelskiego A+B 

 

1. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego A+B mogą startować tylko zawodnicy 

zarejestrowani w LZJ. Zawodnicy spoza okręgu Lubelskiego mogą brać udział z 

zawodach, ale bez prawa do medali i pucharów. Organizator może im zagwarantować 

prawo do nagród rzeczowych i finansowych. 

2. W zgłoszeniu do startu musi być podany rok urodzenia zawodnika i konia oraz kategoria 

wiekowa wybrana zgodnie z TABELĄ 1.  

3. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią dokumentację (licencja konia i jeźdźca, 

szczepienia przeciw grypie, badania lekarskie, ew. zgoda rodziców, ubezpieczenie 

NNW, odpowiednie licencje i odznaki jeździeckie). Nie posiadanie w/w dokumentów 

spowoduje nie dopuszczenie do startu. 

4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie zgodnym z propozycjami. Dopisanie lub 

wykreślenie zawodnika, niespowodowane kontuzją, skutkuje opłatą 20 zł na rzecz 

organizatora.  

5. Podczas zawodów prawo dosiadania koni maja tylko zawodnicy startujący na tych 

koniach / dotyczy całego terenu zawodów/.  

6. Możliwe jest rozegranie zawodów w formule jednodniowej (obowiązują konkursy 

finałowe A+B). 

7. W przypadku zawodów dwudniowych konie nie muszą pozostawać na noc na terenie 

zawodów.    

8. Obowiązują programy ujeżdżeniowe wg. aktualnych przepisów ujeżdżenia. 

9. Konkursy skokowe rozgrywane są  wg. art. 238.1.1 (Przepisy  Dyscypliny- Skoki Przez 

Przeszkody- B) 

10. Punktacja w ujeżdżeniu przeliczana jest na punkty karne wg przelicznika dyscypliny 

WKKW. Skoki sędziowane są wg regulaminu dyscypliny B. W przypadku równej ilości 

punktów karnych po konkursie finałowym - B, o zwycięstwie decyduje rozgrywka 

przeprowadzana   na zasadach konkursu zwykłego, o miejsca 1-3. 

11. W Mistrzostwach Województwa Lubelskiego A+B  zawodnik  może startować  tylko w 

jednej kategorii wiekowej i tylko na jednym koniu. 

 

 

 

 

 

 



 

 TABELA 1. Warunki rozgrywania Halowych i Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego A+B 

Seniorzy 
>18 lat 

Młodzi jeźdźcy 
16-21 lat 

Juniorzy 
14-18 lat 

Juniorzy młodsi 
12-15lat 

Młodzicy 
9-13 lat 

Minimalny wiek konia 

5 lat 5 lat 4 lat 4 lata 4 lata 

UJEŻDŻENIE 

P-3 P-2 P-1 L-3 L-1 

P-3 P-2 P-1 L-3 L-1 

SKOKI 

P L1 LL–90 LL-80 LL-70 

P1 P L LL-90 LL-80 

 

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. 


