PROPOZYCJE
Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny
i
Regionalne Zawody Jeździeckich w skokach przez przeszkody
na Wzgórzu Zamkowym w Zawieprzycach
27-28.09.2014

Organizator zawodów: Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach
Zawieprzyce 121 21-077 Spiczyn oraz
Lubelski Związek Jeździecki
Miejsce zawodów: Dziedziniec Zamkowy na Zamku w Zawieprzycach (21-077 Spiczyn)
Hipodrom: podłoże trawiaste 100mx40m, rozprężania trawiasta 22mx40m
Termin zawodów: 27-28 wrzesień 2014
Termin zgłoszeń: ostateczny do dnia 18.09.2014 r
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
Rezerwacja boksów do dnia 15.09.2013 na tomaszwojtowicz1@wp.pl, tel.502-115-024
CENA BOKSU 115zł za całe zawody
KOMISJA SĘDZIOWSKA :
Sędzia Główny: Krzysztof Bocian
Sędzia WZJ: Katarzyna Ziemińska-Milanowska
Sędzia : Przemysław Jankowski
Gospodarz Toru: Tomasz Próchniak
Lekarz Weterynarii: Jarosław Karcz
Komisarz zawodów: Agnieszka Kaproń
Biuro Zawodów: Przemysław Jankowski

PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA
Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00
Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3

LL-60 cm – z oceną stylu jeźdźca (reg.skoki 2014 tab. III)
LL-70 cm – z oceną stylu jeźdźca (reg.skoki 2014 tab. III)
LL-80 cm – dwufazowy. (art. 274.5.3)

Półfinał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - runda Otwarta
Konkurs nr 4
Konkurs nr 5
Konkurs nr 6

LL-80cm – zwykły (art.238.2.1)
LL-90cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.2.1)
L (100 cm) – dwufazowy. (art. 274.5.3)

Półfinał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - runda Średnia
Konkurs nr 7
Konkurs nr 8
Konkurs nr 9
Konkurs nr 10

L (100 cm) – z trafieniem w normę czasu (reg.skoki, dodatek S1)
P (110 cm) – zwykły (art. 238.2.1)
N (120 cm) – dwufazowy (art. 274.5.3)
N (120cm) – zwykły z rozgrywką (art.238.2.2) – Półfinał Jeździeckiego

Pucharu Lubelszczyzny - runda Duża
Konkurs -pokazowy potęga skoku

NIEDZIELA
Rozpoczęcie zawodów godz. 8.00
Konkurs nr 11
Konkurs nr 12

LL-60 cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.2.1)
LL-70 cm – z trafieniem w normę czasu (reg.skoki, dodatek S1)

Godz.10.15 MSZA ŚWIĘTA W KAPLICY ZAMKOWEJ
Godz.11.30 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW, prezentacja ekip
Konkurs nr 13

LL-85cm – dokładności bez rozgrywki (art. 238.2.1)

Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - runda Otwarta
Konkurs nr 14
Konkurs nr 15
Konkurs nr 15 A
Konkurs nr 16

LL-90cm – zwykły (art. 238.2.1)
L – z oceną stylu jeźdźca (reg.skoki 2014 tab. III)
L- egzaminacyjny (reg.skoki 2014, art. 6, tab. III)
L-1 – dokładności bez rozgrywki (art. 238.2.1)

Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - runda Średnia
Konkurs nr 17
Konkurs nr 18
Konkurs nr 19

P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (art. 269.5)
N – dwufazowy(art.274.5.3)
N-1 – dokładności bez rozgrywki (art. 238.2.1)

Finał Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - runda Duża
Sprawy organizacyjne :
Opłata organizacyjna (wpisowe): 80zł od konia za jeden dzień zawodów
Opłata startowa: konkursy otwarte 8,9 ,17,18– 20zł
konkursy pucharowe – 20 zł
Boksy 115 pln za całe zawody - dostępne od 26.09.2014r. od godz. 14.00
Ilość boksów ograniczona.

NAGRODY:
Konkurs 1, 2, 4, 5, 7,, 11,12 , 14, 15, nagrody rzeczowej oraz flot’s dla koni.
Konkurs nr 3, – 1m. 300zł, 2m. 200zł, 3m. 100zł
Konkurs nr 6, – 1m. 500zł, 2m. 300zł, 3m. 200zł.
Konkurs nr 8,17-1m 300zł,2m 150zł,3m.50zł
Konjurs nr9,18-1m.400zł,2m.200zł,3m.100zł
Konkurs nr 10, – 1m. 700zł, 2m. 400zł, 3m. 300zł,
Pierwsze 6 miejcs w każdej kategorii pucharowej –nagrody finansowe zgodne z
regulaminem JPL.
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów.
Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu
i trwania zawodów.
W sobotni wieczór organizator zaprasza na bankiet polowy
NOCLEGI:
Schronisko Młodzieżowe w Zawieprzycach – tel. 501 255 397
Hostel Suche Komnaty w Kijanach – tel. 667 284 060
Kodeks postępowania z koniem:

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 pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na
teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, 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, dnia 4.09.2013r
Ryszard Leman
Prezes LZJ

