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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
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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach,spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do 
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy 
z koniem.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Mistrzostwa Podlasia rozegrane zostaną zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ właściwych 
dyscyplin i zapisami niniejszego regulaminu.
Zawody rozgrywane są w formule dwudniowej i składają się z półfinału i finału.
Zawodnicy spoza okręgu podlaskiego nie zostaną sklasyfikowani w 
Mistrzostwach , ale organizator może im zagwarantować prawo do nagród bez pucharów i medali.
2. KATEGORIE ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA
Dozwolony jest start w dwóch różnych klasach pod warunkiem startu na różnych koniach                      
Mistrzostwa Pdlzj rozgrywane będą w klasach: L , P , N , C
3.ZASADY ROZGRYWANIA I KLASYFIKACJI
Zawodnik może startować w jednej klasie na dwóch koniach, z tym, że przed
rozpoczęciem konkursów finałowych musi wskazać konia, na którym jedzie konkurs finałowy. Na 
drugim koniu może w dniu finału startować w konkursie dodatkowym lub w konkursie finałowym, ale 



ten przejazd nie jest liczony do klasyfikacji Mistrzostw (w takim przypadku najpierw jedzie na koniu 
którym startuje w Mistrzostwach Podlasia).

Miejsca w klasyfikacji będą ustalone wg liczby punktów procentowych zgromadzonych w półfinałach i 
konkursie finałowym. W przypadku równej sumy punktów procentowych zwycięzcą zostaje zawodnik, 
który zajął wyższą lokatę w konkursie finałowym. W przypadku gdy w dalszym ciągu występuje 
równość 
p-któw, liczy się lepszy wynik z półfinału.

4.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
a. Na MPdlzj w miejscu rozgrywania zawodów w czasie trwania całych zawodów prawo dosiadania 
koni, pod groźba dyskwalifikacji, mają tylko zawodnicy startujący na tych koniach.
b. Na MPdlzj pogramy klasy C mogą być wykonywane z użyciem kiełzna 
wędzidłowego.
c. Konkursy MPdlzj nie mogą być czytane, zgodnie z regulaminem MP
.
5. NAGRODY
 Do dekoracji zaproszeni są wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli Mistrzostwa    bez względu na 
uzyskany wynik.
 Puchary oraz medale dla zwycięzców poszczególnych klas (miejsca I – III).

 Zawodnik który w półfinale i finale zdobędzie najwyższą sumę punktów procentowych otrzymuje 
tytuł Mistrza Województwa Podlaskiego w swojej klasie. 

Aktualizacja z zatwierdzona przez Zarząd Pdlzj dn. 07.01.2018r


