
 

                                      
                                 

 

   Fundacja Rozwoju Jeździectwa zaprasza na: 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FRJ  
 

Regulamin zawodów 

Termin: 04-07.08.2022r. 

Miejsce: Western City, Ścięgny k. Karpacza 

Obowiązują przepisy AQHA, NCHA i ERCHA (wyszczególnione w odrębnych 

regulaminach zatwierdzonych przez właściwe organizacje). 

Sędziowie: Magdalena Szarszewska ; Peter Boom  

Uczestnicy:  

• Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni zostaną do zawodów na podstawie pisemnej 
zgody rodziców, 

• Zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich, lub 
pisemnego oświadczenia o starcie na własne ryzyko 

• Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

• Podczas MP zawodnik dosiadający konia treningowo na rozprężalni musi być 
ubrany w: koszulę z długim rękawem lub krótkim, klubową koszulkę typu t-shirt lub 
polo, bluzę, kurtkę, bezrękawnik, dżinsy, buty westernowe. Koszula zapięta, 
koszulka w spodniach. Ubiór czysty i schludny. Na głowie obowiązkowo kapelusz.    

• Podczas MP zawodnik dosiadający konia na rozprężalni i przygotowujący się do 
startu musi być ubrany w określony w przepisach westernowy strój sportowy.  

 

Zgłoszenia: przyjmowane będą do dnia 20.07.2022r.– e-mail: magda_pokoj@o2.pl 

UWAGA !  za zgłoszenia po terminie będą pobierane podwójne opłaty wpisowe  – 
organizator nie gwarantuje żadnych boksów przy zapisach po terminie 

 

Opłaty (płatne na miejscu zawodów):  



wpisowe – 100 zł od pary zawodnik, koń.  

startowe – 70 zł od pary  

*cattle fee (opłata za bydło) – 90 zł od pary  

w konkurencjach w ramach  ERCHA i NCHA obowiązują stawki wg regulaminów w/w 

organizacji 

Opłat dokonujemy w biurze zawodów na miejscu. 

Nagrody: medale, flot’s 

Dokumentacja koni:  

• paszport  

• aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku,  poświadczone wpisem w paszporcie 
konia  

Ważne!   

• Paszporty koni należy jak najszybciej dostarczyć do biura zawodów! Koń, którego 
paszport wraz z aktualnymi wpisami nie zostanie dostarczony, nie będzie 
dopuszczony przez lek. wet. do zawodów! 

• nie ma możliwości noclegu koni na zawodach poza boksami (np. na wybiegu).  

 

Boksy dla koni: 

Cena boksów: 350zł (Wtorek – niedziela)  

300zł (Czwartek – niedziela) 

                           200zł (piątek - niedziela) 

        100zł (sobota niedziela) 

Każdy dodatkowy dzień : 70,-PLN 

Żywienie koni: własne, w cenie: siano, woda, pierwsze ścielenie 

 

Zawody rozegrane zostaną w klasach:  

Youth 13 & under  - Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship,  
Youth – Reining,  Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Walk-Trot Western 
Horsemanship,                    Walk-Trot Trail 
Amateur –Reining, Trail,  Western Pleasure, Western Pleasure, Western Horsemanship, 
Ranch Riding All Ages, 
Open –Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Ranch Riding 

Junior – Reining  
KONKURENCJE Z BYDŁEM:  
Team Penning Open  

Ranch Sorting Open 

Cattle Penning Open 

Working Cow Horse Open 

Cutting 



Calf Roping open  

 

Postanowienia końcowe: 

• Dopuszcza się cztery starty konia dziennie  

- UWAGA! W konkurencjach Team Penning i Ranch Sorting limit startów 

zostanie ustalony i podany do wiadomości zawodników po zamknięciu zgłoszeń 

• Dekoracja następuje po każdym z konkursów, wszyscy jeźdźcy startujący w 
konkurencji zobowiązani są do udziału w dekoracji. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

• W przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
miejsca rozgrywania konkurencji. 

• Organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu. 

• Organizator podkreśla, że za przypadki niehumanitarnego traktowania konia 
zawodnik będzie zdyskwalifikowany.  

• Wyniki przejazdów umieszczane są w biurze zawodów  
• W konkurencji Reining liczy się suma punktów z dwóch startów.  
• W Konkurencji Reining APHA 1go liczone jako Paid Warm Up podlega ocenie 

sędziego.  
• W klasach MP FRJ zawodnicy jadący klasy 13&under mogą prowadzić konia na 

wędzidle typu czanka na dwie ręce. 
 

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu. 

 

Serdecznie zapraszamy!  

 


