
                                                               
 

 

PROPOZYCJE  

  Zawodów  Regionalnych i Towarzyskich  w  Skokach Przez Przeszkody 
III Kwalifikacja Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny 2016 

WKJ Lublin Stajnia Piker 
25 – 26  czerwca 2016 r. 

 
                            
                      

1. Organizator: Sekcja Jeździecka Piker,  21-025 Niemce Stoczek Kolonia 6A 

2. Termin zawodów: 25-25.06.2016r. 

3. Miejsce: hipodrom na terenie Stajni Piker 

4. Warunki techniczne:         hipodrom  31.5 x 75  – piasek kwarcowy prosable 

 rozprężania -  kryta  ujeżdżalnia  60 x 21 – piasek kwarcowy prosable 

        

       5.    Osoby oficjalne:               

              Sędzia główny:                        - Katarzyna Ziemińska - Milanowska           

              Sędzia del. WZJ:                    -  Jerzy Mełgieś           

              Sędzia:                                    -  Agnieszka Mełgieś   

              Komisarz:                               -  Przemysław Jankowski 

              Gospodarz toru:                     -  Krzysztof Bocian 

              Lekarz weterynarii:               - Jarosław Karcz 

       

        6. Nagłośnienie                             - Stanisław Niewiadomski 

        7. Biuro zawodów                        - Jagoda Niewiadomska 

        8. Zabezpieczenie medyczne        - zespół ratownictwa medycznego  

 

 

       9. Termin zgłoszeń: ostateczne :23.06.2016r. 

        

  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres lzjlublin-zgłoszeniazawody lub, tel. 602378719 

Zgłoszenia na drukach LZJ Lublin z podaniem danych  koni i zawodników.  

 

10. Boksy będą przygotowane od piątku 24.06. 2016 r.  od godz. 15 .00. Organizator  zapewnia 

ściółkę (słoma) w boksach.   

Rezerwacja boksów : e-mail dirman@wp.pl,   Opłatę za boksy w wysokości 150 zł prosimy 

przesyłać na konto 57 1020 3150 0000 3102 0043 7160 z podaniem imienia konia i zawodnika  

w terminie do 24.06.2016 r. 

Ilość miejsc w stajniach ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
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 11.Program zawodów: 
 

 

         25 czerwca 2016r. sobota - początek godzina: 10.00   
        

Konkurs nr 1 kl. ”LL”  (70 cm) zwykły art. 238.2.1 - towarzyski 

Konkurs nr 2 kl. ”LL”  (80 cm) zwykły art. 238.2.1 - towarzyski 

Konkurs nr 3 kl. ”LL”  (90 cm) zwykły art. 238.2.1 - towarzyski 

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

Konkurs nr 5 kl. ”P”    (110 cm) zwykły art. 238.2.1 

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

Konkurs nr 7 kl. ”N-1” (125 cm) dwufazowy  art.274.5.3 
  

 

       26 czerwca 2016r. niedziela - początek godzina: 10.00 
 

Konkurs nr 8 kl. ”LL” (70 cm) (70 cm) zwykły art. 238.2.1 - towarzyski 

Konkurs nr 9 kl. ”LL”  (80 cm) zwykły art. 238.2.1. – towarzyski.  

Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu JPL - Runda Otwarta 

Konkurs nr 10 kl. ”LL” (90 cm) zwykły art.238.2.1 – towarzyski 

Konkurs nr 11 kl. ”L” (100 cm) zwykły art. 238.2.1.  

Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu JPL – Runda Średnia + otwarty 

Konkurs nr 12 kl. ”P” (110 cm) zwykły art. 238.2.1. 

Konkurs nr 13 kl. ”N” (120 cm) zwykły  z rozgrywką art.238.2.2. 

                    Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu JPL – Runda Duża + otwarty 
 

 
Konkursy rozgrywane będą zgodnie z Przepisami i Regulaminem  PZJ oraz Regulaminem LZJ 

 

12. OPŁATY  za jednego konia:  

 ZR + ZT: wpisowe – 150 zł (2 dni), 100zł (1 dzień), opłata za boks 150 zł 

                                                                                   

13. NAGRODY:  flots , puchary, nagrody rzeczowe 

14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian w programie zawodów. 

15.  Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania    

     zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

16.  Zakwaterowanie : 

Pokoje gościnne z łazienkami 60zł za dzień ze śniadaniem za osobę. 

Marek Niewiadomski Stajnia Piker, tel. 602 378 719 

 

                                                                                                   ORGANIZATOR 

                                                                                                  STAJNIA PIKER 

 

Propozycje zatwierdzone przez   

Lubelski Związek Jeździecki   

  

Lublin, dnia 16.06.2016r.  

  

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 konie. 


