
„Stajnia Adrenalina” 

Propozycje zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody 

31 maja 2014r. 

  

                             

1. Termin zawodów: 31.05.2014r. 

2. Miejsce zawodów: Stajnia Adrenalina, Siennica Nadolna 38, koło Krasnegostawu 

3. Organizator: Ośrodek Szkolenia Koni „Stajnia Adrenalina” przy wsparciu Terenowego 

Koła LZHK 

4. Uczestnicy: Kluby zarejestrowane w PZJ , WZJ oraz jeźdźcy niezrzeszeni. 

5. Zgłoszenia: do dnia 27.05.2014 . Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej na 

formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie LZJ, www.lzj-konie.pl 

W razie potrzeby kontakt do sporządzającej listy startowe Agnieszki Kaproń – 508 283 867 

6.Dyrektor zawodów:  Niewiadomski Robert – 668 806 399 

7.Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne: 

                Sędzia główny- Krzysztof Bocian 

                Sędzia OZJ- Karolina Sarnecka 

                Sędzia – Agnieszka Kaproń  

                Komisarz- Jerzy Mełgieś 

                Gospodarz toru –Tomasz Próchniak 

                Na zawodach będzie lekarz weterynarii 

               

8. Program zawodów: 

 

Sobota 

godz. 09:00 - rozpoczęcie konkursów  

 

Konkurs nr 1, klasy „LL”, (70cm) dokładności bez rozgrywki towarzyski (art. 238.1.1)  

Konkurs nr 2, klasy „LL”, (80cm) z trafieniem w normę czasu –towarzyski (reg. skoki, 

dodatek S1) 

Konkurs nr 3, klasy LL, (90cm) z oceną stylu –towarzyski (art. 7, reg. skoki) 

Konkurs nr 4, klasy L, (100cm) zwykły (art. 238.2.1)  

Konkurs nr 5, klasy P, (110cm) szybkości(art.263) - „Szybcy i Wściekli”  

Konkurs nr 6, klasy N, (120cm) dwufazowy (art.274.5.3)                                                                                                                                                                                                

Konkurs nr. 7, Konkurs specjalny „Rodeo”,  bez udziału koni. Zgłoszeni (chętni) jeźdźcy 

będą konkurować z osobami wybranymi z publiczności. W konkursie nie obowiązują opłaty. 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania dowolnego konkursu w wypadku braku zgłoszeń 

 



9. Warunki techniczne: 

 

Plac konkursowy o wymiarach 30 x 90 – podłoże piaszczyste. 

Rozprężalnia o wymiarach 25 x 60 – podłoże piaszczyste. 

 

10. Sponsorzy i nagrody: 

 

Łączna pula nagród pieniężnych, rzeczowych, pucharów i floot’s  minimum 4.000 PLN 

Nagrody w poszczególnych konkursach: 

 

1.   Floot”s  

2.   Floot”s + nagrody rzeczowe (za I, II, III miejsce) 

3.   Floot”s + nagrody rzeczowe (za I, II, III miejsce) 

4.   Floot”s + puchary, miejsce I-  300, II-  200, III-  100 

5.   Floot”s + puchary, miejsce I- 1000, II- 600, III- 300  

6.   Floot”s + puchary, miejsce I - 500, II- 300, III-  200 

 

Pula nagród może się zwiększyć. 

 

11. Sprawy organizacyjne: 

      wysokość wpisowego – 50 zł 

      wysokość startowego – do „L”20 zł/konkurs, od „L”30 zł/konkurs       

     dostępne koniowiązy 

- Zawody odbędą się w przypadku zgłoszenia min. 30 koni, w przypadku mniejszej liczby       

koni organizator ma prawo odwołać zawody                                                                                

- Jeźdźcy startujący w konkursach towarzyskich zobowiązani są do spełnienia warunków 

zgodnych z uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013r                                                                               

- zawodników startujących w konkursach towarzyskich, a nie posiadających licencji 

obowiązuje ubezpieczenie NNW 

- Wymagane są aktualne badania weterynaryjne oraz ważne szczepienia   przeciw grypie 

koni, 

- Od zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych i 

ważne badania lekarskie pozwalające na start w zawodach jeździeckich zawodników 

obowiązują ważne badania  lekarskie 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne  szkody mogące 

powstać w czasie trwania zawodów oraz transportu  przed i po zawodach. 

- Zawody odbywają się zgodnie z zasadami i regulaminami PZJ. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych 

 

 

 

 

 

 



Propozycje zatwierdzone przez  

Lubelski Związek Jeździecki 

 

Lublin, 12.05.2014r. 

 

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.  

 

 

 


