
ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów
telefon: (0,77) 487-54-17

fax (0,77) 487-53-64
e-mail: lewada@kjlewada.pl

Klub Jeździecki LEWADA
zaprasza 21-22 maja 2005 do Zakrzowa

na Finały VII Mistrzostw Polski Amatorów w Ujeżdżeniu

1.Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach:
I. Mistrzostwa Polski Amatorów Juniorów (12 - 18 lat) w  Ujeżdżeniu.
II. Mistrzostwa Polski Amatorów Seniorów  w  Ujeżdżeniu.
III. Mistrzostwa Polski Business Master Class  - dla właścicieli i menedżerów  reprezentujących duże firmy

sponsorujące dyscyplinę ujeżdżenia, start tylko na własnych koniach.

Zawodnicy mogą startować:
 na koniach przywiezionych przez uczestników (kategoria I-III)
 na koniach losowanych, udostępnionych przez organizatora (kategoria I - II - tylko po zaliczeniu eliminacji)

2. Termin i miejsce: 21 - 22  maj 2005, obiekty LKJ LEWADA w Zakrzowie k. Kędzierzyna Koźla.

3. Uczestnictwo:
 jeźdźcy, którzy nie są i nie byli zarejestrowanymi zawodnikami w PZJ (poza kategorią III)
 konie: 5 - letnie i starsze

4. Dokumenty: zawodników i konie obowiązuje następująca dokumentacja:
 zawodnicy: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa, 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, 21 maja 2005
I półfinał, konie własne, kategoria I oraz konie losowane, kategoria I i II: klasa L-8, czworobok konkursowy 20 x 40 m
I półfinał, konie własne, kategoria II oraz  klasa Business Master Class - Klasa P-3, czworobok 20 x 60 m
FINAŁ - niedziela, 22 maja 2005
klasa P-3, czworobok konkursowy 20 x 60 m - konie własne, kategoria I oraz konie losowane, kategoria I i II
klasa N-2, czworobok konkursowy 20 x 60 m - konie własne, kategoria II oraz klasa Business Master Class
programy mogą być czytane

W finałach mają prawo startu tylko te konie, które ukończyły półfinał z wynikiem >50%, jednak przy dużej ilości
zawodników organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni startujących w finale.

6. Zasady rozgrywania i klasyfikacja:
Zawodnicy są klasyfikowani w swoich grupach wiekowych.
 koń przywieziony przez uczestnika może startować pod 2 jeźdźcami
 zawodnik ma prawo startu na 1 koniu i w 1 kategorii

7.1. Ubiór: zgodnie z przepisami PZJ (toczek lub cylinder, frak długi lub krótki, biała koszula, biały krawat lub
       plastron, białe rękawiczki, białe bryczesy, wysokie buty, ostrogi).
7.2. Konkursy rozgrywane będą na terenie otwartym, podłoże piaskowe.

8. Zgłaszający się do udziału na koniach losowanych zostaną dopuszczeni do startu po zaliczeniu zawodów
eliminacyjnych w Zakrzowie 22 - 23. 04.2005.

9. Zgłoszenia: do 16.05.2005. Obowiązuje zaliczka 50 zł, do zgłoszenia należy dołączyć  kserokopię dowodu wpłaty
zaliczki na konto: PBS o/Polska Cerekiew 33 8882 1016 2002 0000 1863 0001.
Zgłoszenia wyłącznie pisemne na drukach organizatora - wysyłamy pocztą, faxem i e-mailem.



10.Opłaty:
wpisowe:
 150 zł za całe zawody od zawodnika startującego na koniu przywiezionym przez uczestnika
 200 zł za całe zawody od zawodnika startującego na losowanym koniu udostępnionym przez organizatora
pozostałe opłaty:
 boks dla konia przywiezionego przez uczestnika - 80 zł za całe zawody, za każdy dodatkowy dzień 30 zł przed lub

po zawodach
 noclegi LKJ "LEWADA" - pokoje wieloosobowe - cena 20 zł/nocleg
 noclegi Hotel Polska Cerekiew - pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe - 35 zł/nocleg
 wyżywienie w LKJ "LEWADA" - 40 zł/dziennie

Organizator nie zapewnia transportu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc noclegowych na terenie LKJ "LEWADA" o zakwaterowaniu na terenie klubu
decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty pobierane będą do godziny 20 w piątek 20.05.2005.

11.Odprawa techniczna: piątek, 20.05.2005. o godz. 20 w siedzibie LKJ "LEWADA".
12.Stajnie na zawody przygotowane będą od 20.05.2005 od godz. 10 rano do 22.05 do godz. 20.00.

Pasza, żłoby i wiadra do pojenia własne. Wcześniejszy przyjazd lub dłuższy pobyt należy wcześniej  uzgodnić
i odnotować w zgłoszeniu.

13.Zawody będą rozgrywane w oparciu o aktualne przepisy PZJ, z wyłączeniem punktów REGULAMINU
MISTRZOSTW dotyczących startu na koniach losowanych.

14.Nagrody: organizator zapewnia puchary i medale Mistrzostw Polski dla zawodników oraz flot's dla koni.
15.Patronat medialny: "Konie i Rumaki".
16.Organizator: Ludowy Klub Jeździecki "Lewada", ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, 

telefon (0,77) 487-54-17, fax (0,77) 487-53-64, e-mail: lewada@kjlewada.pl.

Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże podczas zawodów.


