
Regulamin rozgrywania Mistrzostw Województwa Łódzkiego we
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Prosimy 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

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego
obrządku, kucia oraz transportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych,
zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy
medycznej.

3. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na
teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

4. 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej
starości, ewentualnie eutanazji.

5. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, działające w jeździectwie, do stałego
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z
koniem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w WKKW rozgrywane są  w formule zamkniętej dla
zawodników z województwa łodzkiego.

2. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w WKKW rozegrane zostaną zgodnie ze:
a. Przepisami Ogólnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
b. Regulaminem rozgrywania zawodów krajowych w WKKW Polskiego Związku

Jeździeckiego;
c. Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
d. Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego
e. Zapisami niniejszego regulaminu.

3. Zawody rozgrywane są w formule dwudniowej.
a. Pierwszy dzień próba ujeżdżenia oraz próba skoków rozegrana 30 minut po próbie

ujeżdżenia lub z odstępem minimum 4 godzin.
b. Drugi dzień próba terenowa.
c. W próbie terenowej zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc.
d. W przypadku startu na dwóch koniach koń wybrany do mistrzostw startuje jako

pierwszy.



4. Kolejność startów jest losowana.
5. Konie startujące w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w WKKW nie mogą opuszczać

terenu rozgrywania zawodów do zakończenia udziału w zawodach.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w WKKW zostaną sklasyfikowani zawodnicy którzy
mają minimum licencję regionalną OZJ w Łodzi  oraz w kategorii amatorów również jeźdźcy
niezarejestrowani (bez przynależności klubowej) zamieszkujący na terenie województwa
łódzkiego.

2. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania jest ukończenie zawodów.
3. Zawodnik może wystartować w tej samej klasie na dwóch koniach, przy czym przed

przystąpieniem do ostatniej próby musi wskazać konia, na którym będzie klasyfikowany w
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w WKKW.

4. Junior młodszy ma prawo startu równocześnie w kategorii kucy i dużych koni.
5. Amatorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zawodnik, który przed przystąpieniem do

Mistrzostw nie startował w zawodach WKKW w klasie CNC 100 lub wyższej oraz taki, który nie
ma (nie miał) licencji III lub wyższej w ujeżdżeniu lub skokach.

6. Kuce startujące w kat. amatorów na kucach muszą posiadać aktualny certyfikat wzrostu.

III. KATEGORIE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W WKKW

Kategoria Mistrzostw Wiek Klasa konkursu
OPEN Od 15 lat CNC 1*
Amatorzy na koniach i kucach Bez ograniczeń wiekowych CNC 70

W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 zawodników w danej kategorii wiekowej organizator ma prawo
zrezygnować z jej rozgrywania.

IV. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA

Zapisanie zawodnika do Mistrzostw Województwa Łódzkiego w WKKW z podaniem kategorii mistrzostw,
w której zawodnik zamierza wystartować, następuje poprzez przesłanie zgłoszenia na elektronicznej
platformie zgłoszeniowej zgodnie z zasadami i w terminie podanym w propozycjach zawodów
zatwierdzonych przez PZJ.



V. TYTUŁY, TROFEA I NAGRODY

1. Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w WKKW bez względu na wynik.

2. Tytuł mistrza Województwa Łódzkiego w WKKW przysługuje zawodnikowi, który zajął
pierwsze miejsce a tytuły wicemistrza i II wicemistrza przysługują zawodnikom, którzy zajęli
odpowiednio drugie i trzecie miejsce w kategorii mistrzostw.

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz zawodnicy, którzy zajęli miejsce II i III otrzymują
puchary i medale, przewidziane są także nagrody finansowe i rzeczowe.

4. Flots dla wszystkich zawodników, którzy wystąpili do dekoracji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi w dniu
16 kwietnia 2022 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej  OZJ w Łodzi.


