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Kraczewice Rządowe 102B 

 24-320 Poniatowa 

tel. +48 608 506 009 

tel. +48 608 399 006 

 

PROPOZYCJE  

  Zawodów  Regionalnych i Towarzyskich w  Skokach Przez Przeszkody 
III Kwalifikacja Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny 2015 

Poniatowa, dnia 13-14 czerwiec 2015 r. 
 

 
1. Termin zawodów:      13-14 czerwiec 2015r. 
 
2. Miejsce zawodów:     Plac trawiasty przy ul. Kraczewickiej ( przy wylocie na Opole Lub.) 
 
3. Zgłoszenia:                ostateczne do 10.06.2015r. 
 
                  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 
Zgłoszenie po terminie i zmiany na listach startowych – opłata 20 PLN 
 
 
4. Program zawodów: 
 
          sobota - początek godzina: 9.00   
        

 Konkurs nr 1 kl. ”LL”  (60 cm) dokładności bez rozgrywki (Art. 238.1.1.) - towarzyski 

 Konkurs nr 2 kl. ”LL”  (80 cm) z trafieniem w normę czasu (Regulamin Skoki 2015, dodatek S1) 
towarzyski 

 Konkurs nr 3 kl. ”LL” (90 cm) z trafieniem w normę czasu (Regulamin Skoki 2015, dodatek S1) 
towarzyski 

 Konkurs nr 4 kl. ”L” (100 cm) z trafieniem w normę czasu (Regulamin Skoki 2015, dodatek S1) 

 Konkurs nr 5 kl. ”P” (110 cm) z wyboru trasy (Art. 271) 

 Konkurs nr 6 kl. ”N” (120 cm) dwunawrotowy (Art. 273. 2.1./3.3.2.) 
 
        niedziela - początek godzina: 9.00 
 

 Konkurs nr 7 kl. ”LL” (60 cm) dokładności bez rozgrywki (Art. 238.1.1.)  - towarzyski 

 Konkurs nr 8 kl. ”LL” (80 cm) zwykły (Art.  238.2.1.)   towarzyski. Konkurs kwalifikacyjny zaliczany 
do Rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny  Runda Otwarta 

 Konkurs nr 9 kl. ”LL” (90 cm) zwykły (Art.  238.2.1.) - towarzyski 

 Konkurs nr 10 kl. ”L” (100 cm) dwufazowy  (Art. 274.5.3.) Konkurs kwalifikacyjny zaliczany  
do Rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - Runda Średnia 

 Konkurs nr 11 kl. ”P” (110 cm) o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem  (Art. 269.5) 

 Konkurs nr 12 kl. ”N” (120 cm) dwufazowy  (Art. 274.5.3.) Konkurs kwalifikacyjny zaliczany  
do Rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - Runda Duża 

 Konkurs nr 13 kl. ”C” (130 cm) zwykły (Art.  238.2.1.)  (konkurs odbędzie się przy zgłoszeniu 
minimum 8 koni, w przypadku odwołania konkursu nagrody zostaną przeniesione na pozostałe 
konkursy)  
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5.  Osoby oficjalne: 
       

Komisja sędziowska: 
 

         Sędzia Główny:    Krzysztof Bocian   
         Sędzia WZJ:        Jerzy Mełgieś 
         Sędzia:                 Agnieszka Mełgieś               
         Komisarz:             Przemysław Jankowski   
         Gospodarz Toru:  Robert Koszołko 
 
        Lekarz weterynarii: Jacek Kasprzak 
 
7.Stajnie: 
 
      Boksy w przenośnej stajni firmy Cartrans z namiotem (40 szt.),  
      Decyduje kolejność wpłat na konto: 

      Bank Spółdzielczy Poniatowa 88 8735 0007 0010 6829 3000 0010. 
      Prosimy o zaopatrzenie się w poidła dla koni. 
 
8. Koszty zawodów: 
      Boks: 100 PLN całe zawody. 
      Opłata organizacyjna: 150 PLN (start w jednym dniu 70 PLN) 

 
9. Zakwaterowanie: 
      Zawodnicy, szefowie ekip, luzacy, trenerzy – noclegi w hotelach i pensjonatach (adresy poniżej). 
 
10. Wyżywienie: 
      Bufet na terenie zawodów.  
 
11. Nagrody: 
      Pula nagród 10.000 PLN 
          Flot’s dla 25% startujących w konkursie. 
 
        
  Konkursy 1,2,3,7,8,9 nagrody rzeczowe, 
 
  Konkurs   kl. ”L”  1. 100 PLN 

    2. 50 PLN   
    3. 50 PLN  
    4. 50 PLN 

 
Konkurs kl. “P“     1. 200 PLN 

    2. 150 PLN 
    3. 100 PLN 
    4.   50 PLN 

 
Konkurs kl. ”N”     1. 500 PLN 
(nr 6)     2. 300 PLN 
     3. 200 PLN 
     4. 100 PLN 
 
Konkurs kl. “N“    1. 400 PLN 
(nr 12)    2. 200 PLN 
    3. 150 PLN 
    4. 100 PLN 
 
Konkurs kl. ”C”     1. 700 PLN 
(nr 13)     2. 600 PLN 
     3. 400 PLN 
     4. 200 PLN 
 
 
 
12. Zebranie techniczne w sobotę 13 czerwca 2015r. o godz. 8.00. 
 
 
 
 
 

+ nagrody rzeczowe 

+ nagrody rzeczowe 

+ nagrody rzeczowe 

+ nagrody rzeczowe 

+ nagrody rzeczowe 



13 Organizator: 
 
 WKJ Lublin Sekcja Jeździecka Poniatowa 
 Kraczewice Rządowe 102b 
 24-320 Poniatowa 
 tel: 608 506 009 

 www.konie.strefa.pl 
 e-mail: sjponiatowa@konie.strefa.pl 
     
14. Uczestnictwo. 
      Sekcje i kluby zarejestrowane w PZJ i WZJ, zaproszeni goście.  
 
 
15. Informacje ogólne: 
 
      Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kradzieży, wypadków, zniszczeń, pożarów, 
zachorowań uczestników oraz koni i wszelkich zdarzeń podczas transportu i trwania zawodów. Przypominamy o 
obowiązkowym ubezpieczeniu NW zawodników. 
 
      W nadzwyczajnych okolicznościach, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
 
      Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane 
przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Zaleca się zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na 
czas udziału w zawodach.  
 
      Do stajni mają wstęp tylko osoby oficjalne, szefowie ekip, trenerzy, luzacy, zawodnicy, właściciele koni oraz 
osoby urzędowe. 
 
      Wszelkie protesty i reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie z załączoną kaucją w wysokości 200 zł. 
 
 
Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki 
 
Lublin dnia 20.05.2015r. 
 
Prezes LZJ 
 
Ryszard Leman 
 
 

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. 
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ad.9. Zakwaterowanie: 

 
 

"Hotel Słowik" 
ul. Spacerowa 3 

tel./ fax /0-81/820 41 61 

Restauracja  
"Pod Kogutem" 
ul. Brzozowa 4 

tel. /0-81/820 41 50 

Hotelik  
"Olivia" 

ul. Kraczewicka 15 
tel. /0-81/820 40 53

 
                 

    Motel    Montis Hotel & SPA                                     Hotel Tukan 
ul. Fabryczna 16K                                    ul. Nałęczowska 1                                   ul. 11 Listopada 3 

       tel: 663 928 256,                                    tel. /0-81/820 55 26                                  tel. /0-81/820 37 90 
                   697 716 658. 
 
 
 Agroturystyka – Noclegi 
        Wanda Pietras 
ul. Wojska Polskiego 9 
      Tel. 516 540 463 
 

 


