
  

P R O P O Z Y C J E 

 

Halowych Zawodów Regionalnych 

w Skokach przez przeszkody 

 

Termin zawodów:  2 marzec 2014 r. (niedziela) 

 

Organizator: Lubelski Związek Jeździecki (www.lzj-konie.pl), 20-011 Lublin,  

ul. Al. Piłsudskiego 22 

 

Partner strategiczny:  Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A. 

 

Miejsce zawodów:  Lublin – Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, Lublin (w Parku Ludowym,  

         wjazd od strony Dworca PKP, od ul. Młyńskiej) 

 

Warunki techniczne: 

* plac konkursowy – podłoże kwarcowe – 70x30 metrów 

* rozprężalnia – podłoże kwarcowe – 38x25 metrów 

 

Termin zgłoszeń: zgłoszenia tylko w formie elektronicznej poprzez stronę Lubelskiego Związku 

Jeździeckiego (www.lzj-konie.pl/zgloszenia) do dnia 24 lutego br. do godz. 20.00.  

W razie problemów z rejestracją należy dzwonić na tel. 609 230 498 - Przemysław 

Jankowski.  

 

Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne: 

Sędzia Główny:  Katarzyna Ziemińska-Milanowska 

Sędzia WZJ:   Przemysław Jankowski 

Sędzia WZJ:  Jerzy Mełgieś 

Gospodarz toru:  Krzysztof Bocian 

Komisarz:  Agnieszka Kaproń 

Lekarz Weterynarii:  Jarosław Karcz 

Kierownik zawodów: Ryszard Wójcik – tel. 602381239 

 

Program zawodów: Rozpoczęcie zawodów o godz.   9:00 

Zakończenie zawodów o godz. 21:00 

 

Konkursy towarzyskie: 

Konkurs nr 1 kl. LL – 70 cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.1.1.) 

Konkurs nr 2 kl. LL – 80 cm – zwykły (art. 238.2.1.) 

Konkurs nr 3 kl. LL – 90 cm – z trafieniem w normę czasu (reg.skoki, dodatek S1) 

 

Konkursy w zawodach regionalnych: 

Konkurs nr 4 kl. L – 100 cm – zwykły (art. 238.2.1.) 

Konkurs nr 4a kl. L – 100 cm – egzaminacyjny (reg.skoki, tab.III) 

Konkurs nr 5 kl. P – 110 cm – zwykły (art. 238.2.1.) 

Konkurs nr 6 kl. N – 120 cm – dwufazowy (art. 274.5.2.) 

Konkurs nr 7 kl. C – 130 cm – dokładności z rozgrywką (art. 238.1.2.)  

 

Sprawy organizacyjne: 
 

Opłata organizacyjna: 80,00 PLN (od konia) – płatna do dnia 26 lutego 2014 na konto Lubelskiego 

Związku Jeździeckiego o numerze 91 1320 1641 3121 7019 2000 0001 (dane adresowe j.w.). 
 



Startowe: konkursy 1–3 10 PLN, konkursy nr 4–5 20 PLN, konkursy 6–7 30 PLN – płatne na godzinę 

przed planowanym startem. 
 

Nagrody przewidziano dla pierwszych trzech zawodników – puchary, floot’s dla par zwycięskich, 

nagrody rzeczowe oraz w konkursach z zawodów regionalnych – pieniężne ze startowego. 
 

Przybliżone godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane na listach startowych, które będą 

zamieszczone do dnia 1.03.2014 r. na stronie Lubelskiego Związku Jeździeckiego w zakładce – kalendarz 

imprez (wstępne listy startowe: http://www.lzj-konie.pl/16_kalendarz-imprez.html).  
 

Na terenie zawodów będą boksy dla koni (liczba ograniczona). Rezerwacja przy zapisach koni na 

zawody. Cena za boks 40 PLN płatna wraz z opłatami startowymi na miejscu zawodów. 
 

Uczestnicy: w konkursach towarzyskich zgodnie z wymogami Uchwały dotyczącej konkursów 

towarzyskich, w zawodach regionalnych - Kluby zarejestrowane w WZJ, PZJ - zasady uczestnictwa 

zgodnie z Przepisami PZJ i Regulaminem PZJ. 

 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z następującymi przepisami: 

- Uchwałą PZJ dotyczącą Konkursów Towarzyskich  

- Przepisami Ogólnymi PZJ 

- Przepisami Weterynaryjnymi 

- Przepisami Dyscypliny Skoków 

- Regulaminem krajowych zawodów w dyscyplinie skoków przez przeszkody 

 

Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.  

 

Zgłoszenia po terminie – dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN od zgłoszonego konia. 

 

Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wysokości : 200,00 PLN. 

 

Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego 

głównego: 20,00 PLN (nie dotyczy skreśleń z listy). 

 

Wymagana dokumentacja dla koni - aktualne badania i szczepienia ochronne. 

 

Sprawdzanie dokumentów w dniu 2.03.2014 r. w biurze zawodów. 

 

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów,  luzaków, szefów ekip i koni, 

jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożaru i innych zdarzeń - zaleca natomiast ubezpieczenie 

ekip od NW, koni od OC. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów oraz ograniczyć liczbę 

przyjętych na zawody koni (zawody z przyczyn organizacyjnych muszą się skończyć do g. 21). 

 

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 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 po mocy. 

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 obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej 

wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

Zapraszamy serdecznie 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez  

Lubelski Związek Jeździecki 

Lublin dnia 5.02.2014 r.  

 

Prezes LZJ  

 

Ryszard Leman 
 

 


