
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mistrzostwa Polski Amazonek 2005 
w Ujeżdżeniu w damskim siodle. 
Zakrzów, 1-2 października 2005r. 

 
HONOROWY PATRONAT IMPREZY OBJĘŁA  

PANI BEATA TYSZKIEWICZ 
 

PROPOZYCJE 
Organizatorzy:  

Stowarzyszenie „W Damskim Siodle” 
i Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” 

 
Informacje ogólne: 

1. W konkursach dla amazonek obowiązują przepisy i regulaminy PZJ dyscypliny ujeżdżenia 
wraz ze szczegółowymi uzupełnieniami uwzględniającymi specyfikę jazdy w damskim siodle 
(druk w załączeniu). 

2. Termin zawodów: 1-2 października 2005r. 
3. Miejsce zawodów:  

LKJ „Lewada” 
ul. Parkowa 23, 47-863 Zakrzów 
tel.: (77) 487 5417 
fax: (77) 487 5364 
e-mail: lewada@kjlewada.pl 
 

4. Komitet organizacyjny:  
Przewodniczący - Jola Lipka, Andrzej Sałacki 
Dyrektor zawodów - Małgorzata Morsztyn (odpowiedzialna za wszystkie sprawy stajenne; boksy, 
rozprężalnia, lek.wet., kowal, konie użyczone do zawodów). 
Dyrektor biura zawodów - Anetta Sałacka (sekretariat, noclegi, wyżywienie, opłaty). 
Obsługa komputerowa - Marek Ruda 
Lekarz weterynarii - Paweł Golonka 
5. Komisja sędziowska:  
Przewodniczący – Marek Gajewski 
Członkowie – Ewa Zaręba, Jola Lipka 
6. Warunki techniczne:  
Czworobok konkursowy, 20x60m, na terenie otwartym, podłoże piaskowe. 
Rozprężalnia na terenie otwartym, 20x60m, na terenie otwartym, podłoże piaskowe. 



 
 
 
 
 
 

 
Program zawodów: 
 
30.09.2005r. 
godz. 19:00 (pałac w Zakrzowie) – odprawa techniczna 
 
1.10.2005r.  
godz. 11:00 - półfinał MPA w kl. L8 
godz. 15:00 – pokazy 
godz. 19:00 – spotkanie z udziałem zaproszonych Pań na temat: „Piękno i elegancja znów w jeździectwie” 
 
2.10.2005r. 
godz. 11:00 – finał MPA w kl. P4 – program z muzyką 
(UWAGA! KJ „Lewada” udostępni gotowe podkłady muzyczne dla amazonek, które ich nie posiadają) 
godz. 13:00 – pokazy 
godz. 15:00 – uroczyste zakończenie MPA, ogłoszenie wyników i dekoracja. 
 
 
 
 
WAŻNE:  

1. Termin zgłoszeń wstępnych upływa 20.09.2005r. Zgłoszenia ostateczne należy przesłać do dnia 
25.09.2005r.  

2. KJ „Lewada” może udostępnić konie do startu w MPA. Dopuszcza się dwukrotny start konia pod 
różnymi amazonkami. 

3. Noclegi i wyżywienie na miejscu zawodów – Pałac Zakrzów. 
4. Prosimy o dołączenie do zgłoszeń informacji dla spikera i podanie ilości noclegów i posiłków. 
5. Zapraszamy uczestników do przygotowania wypowiedzi – uwag na temat przyszłości jazdy po 

damsku w Polsce na sobotnie spotkanie towarzyskie. 
6. Ubezpieczenie - we własnym zakresie. 
7. Organizator nie odpowiada za zaistniałe szkody, wypadki i kradzieże. 
8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Jola Lipka: jola.lipka@wdamskimsiodle.org   
9. Dojazd:   
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Stowarzyszenie „W Damskim Siodle” 

 
Czyż nie zachwycają sceny w filmach, w których dama w długiej sukni, galopuje z gracją na rączym koniu 

w towarzystwie dżentelmena w cylindrze?... 
 
 W roku 2003 kilka osób, związanych z racji swoich zawodów lub zainteresowań z jazdą konną, 
zainicjowało powstanie stowarzyszenia, zrzeszającego sympatyków i entuzjastów jazdy po damsku. Celem 
tego stowarzyszenia jest nie tylko podtrzymywanie tradycji, ale również zaszczepienie na polskim gruncie 
oraz propagowanie sztuki współczesnego, bezpiecznego jeździectwa po damsku, o którym wiedza 
w naszym kraju praktycznie nie istnieje.  
W innych krajach – Anglia, Francja, USA – ten styl jazdy na przestrzeni ostatnich lat przeżywa swego 
rodzaju renesans: powstały organizacje zrzeszające amazonki, rozwinęła się współczesna forma sportu 
jeździeckiego w damskim siodle, odbywają się zawody w ujeżdżeniu, skokach, a nawet WKKW! Urządza się 
również pokazy i konkursy w strojach historycznych.  
Dlatego również w Polsce członkowie stowarzyszenia „W Damskim Siodle” postanowili promować ten 
elegancki styl jazdy konnej.  

Amazonki ze Stowarzyszenia brały już udział w kilku imprezach organizowanych w kraju. 
Reprezentowały tez Polskę w słynnym pokazie podczas wyścigu „PRIX DE DIANE HERMES” w Chantilly, 
we Francji w czerwcu 2004r. 

Od wiosny 2003r. rozpoczęliśmy próbę stworzenia sportu jeździeckiego w jeździe po damsku. 
Pomysłodawcą był Mikołaj Rey i w jego klubie „Szarża” odbyły się, pierwsze od czasów przedwojennych, 
zawody w ujeżdżeniu w damskich siodłach. Od tamtej pory w Bolęcinie odbywały się już czterokrotnie takie 
zawody ujeżdżeniowe.  

W tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia p.Andrzeja Sałackiego i klubu Lewada, gdzie już 
wcześniej odbywało się kilka pokazów jazdy po damsku.  


