
 

ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY  

SPICZYN 28 CZERWCA 2014 R. 

 

ORGANIZATOR: Ośrodek Jeździecki „Marysieńka” Marzena 

Krzysiak, Lubelski Związek Jeździecki 

TERMIN ZAWODÓW: 28 czerwca 2014 r. (sobota) 

MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki „Marysieńka”  

    Spiczyn 101 B, 21 – 077 Spiczyn 

PARKUR: podłoże trawiaste 

ROZPRĘŻALNIA: podłoże trawiaste 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 25 czerwca 2014 r. wyłącznie 

przez stronę LZJ – www.lzj-konie.pl/zgloszenie 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt do 

osoby sporządzającej listy startowe – Przemysław 

Jankowski  609 – 230 – 498 lub ecacho@interia.pl 

 

OSOBY OFICJALNE: 

Przewodniczący komisji sędziowskiej: Przemysław 

Jankowski 

Sędzia: Jerzy Mełgieś 

Sędzia: Agnieszka Mełgieś 

Komisarz zawodów: Agnieszka Kaproń 

Gospodarz toru: Tomasz Próchniak 

Na zawodach będzie obecny lekarz weterynarii. 

http://www.lzj-konie.pl/zgloszenie
mailto:ecacho@interia.pl


PROGRAM ZAWODÓW: 

Godz. 9:00 – sprawdzanie dokumentów w biurze zawodów 

Godz. 10:00 - rozpoczęcie zawodów 

 

Konkurs nr 1 – „LL” 70 cm dokładności bez rozgrywki (art. 

238.1.1.) 

Konkurs nr 2 – „LL” 80 cm – z trafieniem w normę czasu – 

towarzyski ( reg. Skoki, dodatek S1) 

Konkurs nr 3 – „LL” 90 cm – z oceną stylu jeźdźca – 

towarzyski 

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

Konkurs nr 5 – „P” 110 cm – z wyboru trasy (art. 271.) 

Konkurs nr 6 – „N” 120 cm – dwufazowy (art. 274.5.3.) 

Konkurs nr 7 – „C” 130 cm – o wzrastającym stopniu 

trudności z Jokerem (art. 269.5) 

 

NAGRODY: 

Konkurs nr 1,2,3 – flot’s + nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 4 – I miejsce 150 zł; II miejsce 100 zł; III miejsce 50 zł 

Konkurs nr 5 – I miejsce 300 zł; II miejsce 200 zł; III miejsce 100 zł 

Konkurs nr 6 – I miejsce 400 zł; II miejsce 300 zł; III miejsce 200 zł 

Konkurs nr 7 – I miejsce 600 zł; II miejsce 400 zł; III miejsce 300 zł 

 

OPŁATY: 

Opłata organizacyjna wynosi 100 zł od konia za całe 

zawody, niezależnie od ilości startów. 

Każda zmiana na listach startowych 20 zł. 



 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

Organizator ma prawo odwołać zawody gdy zgłosi się mniej 

niż 40 koni. 

Organizator ma prawo nie rozgrywać konkursu nr 7 jeżeli 

zgłosi się mniej niż 7 koni. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

oraz kradzieże zaistniałe podczas transportu i trwania 

zawodów. 

 Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w 

programie zawodów. 

 Wstęp na teren zawodów jest bezpłatny. 
 

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 
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. 

 
 

 

Propozycje zatwierdzone przez  

Lubelski Związek Jeździecki  

  

Lublin, 18.06.2014r.  

  

Prezes LZJ  

  

Ryszard Leman 


