
 

 

 

                                                         
 

P R O P O Z Y C J E 

        
Otwartych Mistrzostw Województwa Lubelskiego 

w skokach przez przeszkody 
 

Stoczek Kolonia, Stajnia Piker, dnia 26-27.09. 2015r 

 
Organizator: Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie, Stajnia Piker w Stoczku Kolonia 
 

Miejsce zawodów: Stajnia Piker, Stoczek Kolonia 6 A  
 

Termin zawodów: dnia 26-27 września 2015 r. (sobota, niedziela) 
 

Uczestnicy : Zaproszone Kluby i Sekcje Jeździeckie 
 

Termin zgłoszeń : do dnia 24 09 2015 do godz. 17.00  

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej www.lzj-konie.pl.  

W razie potrzeby podajemy kontakt do Przemysława Jankowskiego, który sporządza list startowe - e-mail: 

ecacho@interia.pl, tel. 609 230 498  
 

Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne : 

    Przewodniczący komisji: Katarzyna Ziemińska-Milanowska 

    Sędziowie WZJ:  Przemysław Jankowski, Agnieszka Mełgieś 

    Komisarz zawodów: Jerzy Mełgieś 

    Gospodarz toru:  Krzysztof Bocian 

    Kierownik zawodów: Marek Niewiadomski 
     
Program zawodów : 
 

Sprawdzanie dokumentów w dniu 26.09.2015 r. w godz. 8.00 – 8.30 w biurze zawodów (hala) 

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW GODZINA  9.00 
 

Rozpoczęcie zawodów o godz.   9:00 (sobota) 
 

Konkurs  nr 1 kl. LL-70 cm – z oceną stylu jeźdźca (tabela OOM) – I półfinał młodzik – Mistrzostwa (wiek 

9-13 lat)     
 

Konkurs  nr 2 kl. LL-80 cm – z oceną stylu jeźdźca (tabela OOM) – II półfinał młodzik – Mistrzostwa (wiek 

9-13 lat)                        
 

Konkurs nr 3 kl. LL-80 cm – z oceną stylu jeźdźca (tabela OOM) – I półfinał junior młodszy kuce – 
Mistrzostwa (wiek 12-15 lat)                                             
 

Konkurs nr 4 kl. LL-80 cm – z oceną stylu jeźdźca (tabela OOM) – II półfinał junior młodszy kuce – 
Mistrzostwa (wiek 12-15 lat) 
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Konkurs nr 5 kl. LL-80 cm – z oceną stylu jeźdźca (Reg. Skoki 2015, tab. III)  konkurs towarzyski 

 

Konkurs nr 5a kl. L (90 cm) – zwykły (art. 238.2.1) konkurs towarzyski 

 

Konkurs nr 6 kl. L (100 cm) – zwykły (art. 238.2.1) 
  

Konkurs nr 7 kl. L (100 cm) – z oceną stylu jeźdźca (tabela OOM) – I półfinał junior młodszy – Mistrzostwa (wiek 

12-15 lat)                          
 

Konkurs nr 8 kl. P (110 cm) – dokładności (tabela OOM) – II półfinał junior młodszy  – Mistrzostwa (wiek 12-15 lat)  
 

Konkurs nr 9 kl. P (110 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – I półfinał junior – Mistrzostwa (wiek 14-18 lat) 
 

Konkurs nr 10 kl. P (110 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – II półfinał junior – Mistrzostwa (wiek 14-18 lat) 
 

Konkurs nr 11 kl. P (110 cm) – zwykły (art. 238.2.1)   
 

Konkurs nr 12 kl. P (110 cm) – szybkości (art. 239.1.2.6) – I półfinał młody jeździec – Mistrzostwa (wiek 16- 21 lat) 
 

Konkurs nr 13 kl. N (120 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – II półfinał młody jeździec – Mistrzostwa (wiek 16-21 lat) 
 

Konkurs nr 14 kl. N (120 cm) – dwunawrotowy (art. 273. 2.1./3.3.2.) 

 

Konkurs nr 15 kl. N (120 cm) – szybkości (art. 239.1.2.6) – I półfinał seniorzy – Mistrzostwa (wiek 18 + lat) 
 

Konkurs nr 16 kl. C (130 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – II półfinał seniorzy – Mistrzostwa (wiek 18 + lat) 
 
                                                  

Rozpoczęcie zawodów o godz.  8:00 (niedziela) 
 

Konkurs nr 17 kl. LL-80 cm – dokładności (tabela OOM) – I nawrót finału młodzik – Mistrzostwa (wiek 9-13 lat)   
 

Konkurs nr 18 kl. LL-80 cm – zwykły (tabela OOM) – II nawrót finału młodzik – Mistrzostwa (wiek 9-13 lat) 
 

Konkurs nr 19 kl. LL-80 cm – dokładności (tabela OOM) – I nawrót finału junior młodszy kuce – Mistrzostwa 

(wiek 12-15 lat) 
 

Konkurs nr 20 kl. LL-80 cm – zwykły (tabela OOM) – II nawrót finału junior młodszy kuce – Mistrzostwa (wiek 

12-15 lat) 
 

Konkurs nr 21 kl. LL-80 cm – zwykły (art. 238.2.1) otwarty, towarzyski 

 

Konkurs nr 21a kl. LL-90 cm – zwykły (art. 238.2.1) otwarty, towarzyski 
 
 

Konkurs nr 22 kl. L (100 cm) – zwykły (art. 238.2.1) otwarty, towarzyski 
 

Konkurs nr 23 kl. P (110 cm) – dokładności (tabela OOM) – I nawrót finału junior młodszy – Mistrzostwa (wiek 

12-15 lat) 
 

Konkurs nr 24 kl. P (110 cm) – zwykły (tabela OOM) – II nawrót finału junior młodszy – Mistrzostwa (wiek 12-

15 lat) 
 

Konkurs nr 25 kl. P (110 cm) – zwykły (art. 238.2.1) 

 

Konkurs nr 26 kl. N (120 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – I nawrót finału junior – Mistrzostwa (wiek 14-18 lat) 
 

Konkurs nr 27 kl. N (120 cm) – zwykły (art. 238.2.1) – II nawrót finału junior – Mistrzostwa (wiek 14-18 lat) 
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Konkurs nr 28 kl. N (120 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – I nawrót finału młody jeździec – Mistrzostwa 

(wiek 16-21 lat) 
 

Konkurs nr 29 kl. N (120 cm) – zwykły (art. 238.2.1) – II nawrót finału młody jeździec – Mistrzostwa (wiek 16-21 

lat) 

 

Konkurs nr 30 kl. N (120 cm) – zwykły (art. 238.2.1) 

                                                                   

Konkurs nr 31 kl. C (130 cm) – dokładności (art. 238.1.1) – I nawrót finału seniorzy – Mistrzostwa (wiek 18+ lat) 
 

Konkurs nr 32 kl. C (130 cm) – zwykły (art. 238.2.1) – II nawrót finału seniorzy – Mistrzostwa (wiek 18+ lat) 

 

 

Sprawy organizacyjne: 
 

Dla zwycięzców puchary, medale, flot’s, nagrody pieniężne 

Zapewniamy Bar – sobota, niedziela 

Plac konkursowy o podłożu kwarcowym 32m x 75m 

Rozprężalnia na hali o podłożu kwarcowym 21m x 60m 

Boks 120zł  za całe zawody, możliwość przyjazdu w dniu 25 09 2015 

Wcześniejsza rezerwacja  imienna  tel. 602 378 719  Marek Niewiadomski. Rezerwacja boksów możliwa po 

wpłacie na konto 57 1020 3150 0000 3102 0043 7160. Ilość boksów ograniczona. 

Opłata organizacyjna dot. uczestników Mistrzostw 150,00 zł. od konia za cale zawody (bez startowego) 

Opłata organizacyjna za konkursy otwarte 150zł za dwa dni od konia 100 zł jeden dzień plus opłata startowa 

20 zł – od konkursu – całe startowe przeznaczone na nagrody dla zawodników. 

Według życzenia można startować tylko w jeden dzień. 

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ 

Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki kradzieże zaistniałe w czasie transportu i podczas 

trwania zawodów. 

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. 

                                                       

                      Pozdrawiamy   Jagoda i Marek NIEWIADOMSCY 

 

Propozycje zatwierdzone                                                                                                                                         

przez LZJ Lublin     

 


