PROPOZYCJE
Halowych Mistrzostw Województwa Lubelskiego
w skokach przez przeszkody
oraz
Halowych Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
Stoczek Kolonia, Stajnia Piker, dnia 23-24.04.2016r
Organizator : Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie, Stajnia Piker w Stoczku Kolonia
Miejsce zawodów : Hala Stajnia Piker 21,5m x 60m i rozprężalnia 15m x 50m – podłoża kwarcowe prosable,
Stoczek Kolonia 6 A
Termin zawodów : dnia 23-24 kwietnia 2016 r. (sobota, niedziela)
Uczestnicy : Kluby i Sekcje Jeździeckie LZJ ( start w Mistrzostwach ) oraz Kluby i sekcje zrzeszone w PZJ
w pozostałych konkursach
Termin zgłoszeń : do dnia 19.04. 2016 r. do godz. 24.00 wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Lubelskiego Związku Jeździeckiego ( www.lzj-konie.pl ) na podstronie – zgłoszenia na
zawody.
W przypadku pytań w sprawie zapisów kontakt do Przemysława Jankowskiego sporządzającego listy startowe –
tel. 609230498, e-mail: ecacho@interia.pl
Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne :
Przewodniczący komisji sędziowskiej :
Sędzia WZJ:
Sędzia:
Gospodarz toru :
Komisarz zawodów :
Lekarz weterynarii :

Katarzyna Ziemińska-Milanowska
Jerzy Mełgieś
Agnieszka Mełgieś
Krzysztof Bocian
Przemysław Jankowski
Jarosław Karcz

Kierownik zawodów :

Marek Niewiadomski – tel. 602 378 719

Program zawodów :
Sprawdzanie dokumentów w dniu 23.04.2016 r. w godz. od 8.30 w biurze zawodów (hala)

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9 : 00 (sobota)
Konkurs nr 1 kl.„LL” 60 cm – z oceną stylu jeźdźca - tabela OOM - (I półfinał - młodzik) Mistrzostwa wiek 9 - 13 lat
Konkurs nr 2 kl. „LL” 70 cm – z oceną stylu jeźdźca- tabela OOM - (II półfinał - młodzik) Mistrzostwa wiek 9 – 13 lat
Konkurs
nr 2a kl. „LL” 70cm – zwykły – towarzyski - art. 238.2.1
kl.
Konkurs nr 3 kl. „LL”-80 – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 4 kl. „LL” 80 cm – z oceną stylu jeźdźca - tabela OOM - (I półfinał - junior mł. kuce)
Mistrzostwa wiek 12 - 15 lat
Konkurs nr 5 kl. „LL” 80 cm – z oceną stylu jeźdźca- tabela OOM - (II półfinał - junior mł. kuce)
Mistrzostwa wiek 12 - 15 lat
Konkurs nr 6 kl. „LL”-90 – trafieniem w normę czasu – towarzyski – reg. skoki, dodatek S1
Konkurs nr 7 kl.„L” – z oceną stylu jeźdźca - tabela OOM - (I półfinał - junior mł.) Mistrzostwa wiek 12 - 15 lat
Konkurs nr 8 kl. „L” - z oceną stylu jeźdźca - tabela OOM - (II półfinał - junior mł.) Mistrzostwa wiek 12 - 15 lat
Konkurs nr 9 kl. „L” – zwykły - towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 10 kl. „L” – dokładności -art. 238.1.1 - (I półfinał - junior) Mistrzostwa wiek 14 - 18 lat
Konkurs nr 11 kl. „P” – dokładności - art. 238.1.1 - (II półfinał - junior) Mistrzostwa wiek 14 - 18 lat
Konkurs nr 12 kl. „P” – zwykły – art. 238.2.1
Konkurs nr 13 kl. „P” – dokładności - art. 238.1.1 - (I półfinał - mł. jeździec) Mistrzostwa wiek 16 – 21 lat
Konkurs nr 14 kl. „P” – dokładności - art. 238.1.1 - (II półfinał – mł. jeździec) Mistrzostwa wiek 16 – 21 lat
Konkurs nr 15 kl. „N” – dokładności - art. 238.1.1 - (I półfinał - senior) Mistrzostwa wiek 18 +
Konkurs nr 16 kl. „N” – dokładności - art. 238.1.1 - (II półfinał - senior) Mistrzostwa wiek 18 +
Konkurs nr 17 kl. „N” – dwufazowy – art. 273.3.3.2

Rozpoczęcie zawodów o godz. 8 : 00 (niedziela)
Konkurs nr 18 kl. „LL” 70 cm – dokładności - tabela OOM - (I nawrót finału - młodzik) Mistrzostwa
Konkurs nr 19 kl. „LL” 70 cm – zwykły - tabela OOM - (II nawrót finału - młodzik) Mistrzostwa
Konkurs nr 19a kl. „LL” 70cm – zwykły – towarzyski - art. 238.2.1
Konkurs nr 20 kl. „LL” 80 cm – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 21 kl. „LL” 80 cm – dokładności - tabela OOM - (I nawrót finału - junior mł. kuce) Mistrzostwa
Konkurs nr 22 kl. „LL” 80 cm – zwykły - tabela OOM - (II nawrót finału - junior mł. kuce) Mistrzostwa
Konkurs nr 23 kl. „LL” 90 – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 24 kl. „L” – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 25 kl. „L” – dokładności - tabela OOM - (I nawrót finału - junior mł.) Mistrzostwa
Konkurs nr 26 kl. „L” – zwykły- tabela OOM - (II nawrót finału - junior mł.) Mistrzostwa
Konkurs nr 27 kl. „P” – zwykły – art. 238.2.1
Konkurs nr 28 kl. „P” – dokładności - art. 238.1.1 - (I nawrót finału – junior) Mistrzostwa
Konkurs nr 29 kl. „P” – zwykły- art. 238.2.1- (II nawrót finału – junior) Mistrzostwa
Konkurs nr 30 kl. „P” – dokładności - art. 238.1.1 - (I nawrót finału - mł. jeździec) Mistrzostwa
Konkurs nr 31 kl. „N” – zwykły- art. 238.2.1- (II nawrót finału - mł. jeździec) Mistrzostwa
Konkurs nr 32 kl. „N” – dokładności - art. 238.1.1 - (I nawrót finału - senior) Mistrzostwa
Konkurs nr 33 kl. „N” - zwykły- art. 238.2.1- (II nawrót finału - senior) Mistrzostwa
Konkurs nr 34 kl. „N” – dwufazowy – art. 273.3.3.2

Sprawy organizacyjne:
Nagrody (Zawody regionalne) – konkursy 70cm, 80cm, 90cm- flo, puchary. Konkursy 100cm, 110cm, 120cm –
nagrody finansowe.
Nagrody Mistrzostwa – puchary, flo i nagrody sponsorowane ( firma SOYMAX, Sklep jeździecki OXER)
Boks 120zł za całe zawody, możliwość przyjazdu w dniu 22.04.2016 (trening w hali bezpłatnie). REZERWACJA TYLKO
TELEFONICZNA pod nr 602 378 719
Opłata organizacyjna dot. uczestników Mistrzostw 120,00 zł. od konia za całe zawody.
Wpisowe za dwa dni zawodów regionalnych – 120zł
Wpisowe za jeden dzień zawodów regionalnych – 80zł
Startowe zawody regionalne – 20zł od konkursu od konia
Według życzenia można startować tylko jednego dnia.
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i Regulamin rozgrywania Mistrzostw LZJ.
PROMOCJA 20 PIERWSZYCH ZAWODNIKÓW( KONI ), KTÓRZY WPŁACĄ WPISOWE I OPŁATE ZA BOKS DO 8.04. 2016R. OBNIŻKA ZA BOKS 40ZŁ. PRZED WPŁATĄ PROSIMY O TELEFON DO PANA MARKA NIEWADOMSKIEGO 602 378 719

konto: Marek Niewiadomski Stoczek Kolonia 6A nr 57 1020 3150 0000 3102 0043 7160
W konkursach towarzyskich zawodników obowiązują:
– aktualne badanie lekarskie
– Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na
start w zawodach,
– Ubezpieczenie NNW w jeździectwie
Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i podczas trwania
zawodów.
Łączna wartość nagród rzeczowych i pieniężnych wynosi 3000.00 zł

Pozdrawiamy i Zapraszamy
Jagoda i Marek NIEWIADOMSCY
Propozycje zatwierdzone przez LZJ
Lublin dnia 23.03.2016 r.

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 konie.

