
 

Propozycje 
Halowych zawodów regionalnych i towarzyskich 

w skokach przez przeszkody 
Stajnia Piker – Jakubowice Konińskie 16 luty 2014 r. 

 

1. Termin zawodów 16.02.2014  

2. Termin zgłoszeń: 14.02.2014  
Zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych - opłata 20,00 zł  
Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym dostępnym 
na stronie Lubelskiego Związku Jeździeckiego (www.lzj-konie.pl). W razie potrzeby 
kontakt do Przemysława Jankowskiego sporządzającego listy startowe 
ecacho@interia.pl  

 
3. Rozprężania hala 18/48 piaszczyste.  

Plac konkursowy 21m/60m podłoże PROSABLE PIASEK KWARCOWY, plac 
konkursowy 22m na 60m - hala  

 
4. Boksy dla koni - ilość ograniczona. Rezerwacja: dirman@wp.pl lub telefon 602378719, 

cena za boks 50zł , zgłoszenia imienne. Możliwość przyjechania dzień wcześniej na 
egzamin na odznaki jeździeckie.  

 
5. Komisja sędziowska:  
 
Sędzia Główny: Jerzy Mełgieś  
Sędzia: Przemysław Jankowski  
Komisarz: Agnieszka Kaproń  
Gospodarz toru: Krzysztof Bocian  
Na zawodach będzie Lekarz weterynarii  
 
6. Program zawodów: Sprawdzanie dokumentów w dniu 16.02.2014 od godz. 8.30  
 
Rozpoczęcie zawodów godzina 10.00  
Konkurs LL-80 cm – dokładności – towarzyski (art. 238.1.1)  
Konkurs LL-90 cm – z trafieniem w normę czasu – towarzyski (reg.skoki, dodatek S1)  
Konkurs L (100 cm) – zwykły (art. 238.2.1)  
Konkurs P (110 cm) – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (art. 269.5.)  
Konkurs N (120 cm) – dwufazowy (art. art. 274.5.2.)  
 
7. Pula nagród: nagrody rzeczowe o wartości 2500 zł.  
    Nagrody przewidziano dla pierwszych trzech zawodników w konkursach.  
 
8. Opłata organizacyjna  – 120 zł od konia 
 
9. Na terenie zawodów będą boksy dla koni (liczba ograniczona). Cena za boks 50 PLN. 

Rezerwacja boksów u organizatorów pod telefonem – 602 378 719.  
 
10. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie 

transportu i podczas trwania zawodów  
 



 
11. Organizator informuje, że w przypadku zgłoszenia mniej niż 30 koni ma prawo odwołać 

zawody  
 
12. Zapewniamy bar - ciepłe dania oraz napoje.  
 
13. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ  oraz Uchwała PZJ dotycząca konkursów 

towarzyskich. Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ  
 
Kodeks postępowania z koniem:  
 
Polski Związek Jeździecki prosi 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. 
  
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu na 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 podawanych leków i środków medycznych, zabiegów 
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również 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, ewentualnej 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.  
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
JAGODA I MAREK NIEWIADOMSCY 

 
Propozycje zatwierdzone przez  
Lubelski Związek Jeździecki  
Lublin, dnia 5.02.2014 r.  
 
Ryszard Leman  
Prezes LZJ 

 

 


