PROPOZYCJE
Jeździeckich Mistrzostw Województwa Lubelskiego
w dyscyplinie Ujeżdżenia oraz Zawodów Regionalnych i Towarzyskich
STAJNIA GROS - Lublin dnia 19-20 września 2015r.
1. Organizator zawodów : Lubelski Związek Jeździecki ( www.lzj-konie.pl )
WKJ Lublin SJ „GROS” ( www.stajnia-gros.pl ), tel. 601959840
2. Miejsce zawodów : Stajnia GROS - Lublin, ul. Skowronkowa 94a
3. Termin zawodów : dnia 19 i 20 września 2015 r.
4. Termin zgłoszeń : Termin ostateczny do dnia 16 września br. do godz. 20:00 ( środa ).
Za zgłoszenia po terminie lub zmiany na listach startowych – opłata 20,00 zł.
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej LZJ (www.lzj-konie.pl).
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach w zgłoszeniu proszeni są o podanie w uwagach – Mistrzostwa
+ podanie kategorii wiekowej w której startują. Pozostali zawodnicy proszeni są o podanie numerów
wszystkich konkursów, w jakich planują wystartować w czasie zawodów.
W razie takiej potrzeby podajemy kontakt do Przemysława Jankowskiego, który sporządzi listy
startowe – mail: ecacho@interia.pl, tel. 609230498.
5. Uczestnicy : Start w Mistrzostwach - Kluby i Sekcje zrzeszone w LZJ, w pozostałych konkursach
zawodnicy i konie zarejestrowani w dowolnym WZJ lub PZJ.
W konkursach towarzyskich wymagany jest paszport konia z aktualnymi szczepieniami oraz ważne
badania sportowe zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – pisemna zgoda rodziców
na start. Konie bez aktualnych szczepień nie zostaną dopuszczone do startu w zawodach.
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6. Osoby oficjalne : Sędzia Główny : Katarzyna Ziemińska - Milanowska
Sędzia : Beata Libera
Biuro zawodów / Spiker : Przemysław Jankowski
Sędzia / Sekretarz : Małgorzata Woźniewska
Sekretariat : Justyna Suszek
Komisarz : Jerzy Mełgieś
Lekarz weterynarii : Waldemar Kotowicz
Kierownik zawodów: Ryszard Leman ( T. 601959840 )
7. Warunki ogólne:
- Przepisy Ogólne PZJ (edycja 2014)
- Regulamin Weterynaryjny PZJ (edycja 2015)
- Przepisy Dyscypliny Ujeżdżenia (edycja 2014), Programy 2015
- Regulamin Rozgrywania Krajowych Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu (edycja 2013)
- Uchwała z dnia 06.12.2013 roku dotycząca zasad organizacji konkursów towarzyskich w
jeździectwie.
- Warunki Rozgrywania Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu 2015
- Kategorie wiekowe :

Seniorzy

Młodzi
Jeźdźcy

Wiek zawodnika
18+
16 - 21

Juniorzy

14 - 18

Juniorzy
Młodsi

Młodzicy

12 – 15

9 -13

8. PROGRAM ZAWODÓW :
Sobota 19 września 2015r.
godz. 10.00
Konkurs nr 1 – L 1 – I półfinał młodzików + konkurs otwarty + towarzyski
Konkurs nr 2 – L 2 – II półfinał młodzików + konkurs otwarty + towarzyski
Konkurs nr 3 – L 3 – I półfinał juniorów młodszych + konkurs otwarty + towarzyski
Konkurs nr 4 – P 3 – II półfinał juniorów młodszych + konkurs otwarty + towarzyski
Konkurs nr 5 – P 1 – I półfinał juniorów + konkurs otwarty
Konkurs nr 6 – P 2 – II półfinał juniorów + konkurs otwarty
Konkurs nr 7 – N 4 – I półfinał młodych jeźdźców + konkurs otwarty
Konkurs nr 8 – N 6 – II półfinał młodych jeźdźców + konkurs otwarty
Konkurs nr 9 – C 1 – I półfinał seniorów + konkurs otwarty
Konkurs nr 10 – C 2 – II półfinał seniorów + konkurs otwarty

Niedziela 20 września 2015r.
godz. 10.00
Konkurs nr 11 – L 3 – Finał młodzików + konkurs otwarty + konkurs towarzyski
Konkurs nr 12 – P 4 – Finał juniorów młodszych + konkurs otwarty + konkurs towarzyski
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Konkurs nr 13 – N 4 – Finał juniorów + konkurs otwarty
Konkurs nr 14 – N 5 – Finał młodych jeźdźców + konkurs otwarty
Konkurs nr 15 – C 3 – Finał seniorów + konkurs otwarty
Konkurs nr 16 – CC4 – otwarty
Konkurs nr 17 – CS1 - otwarty
Uwaga !!!
Istnieje możliwość rozegrania innych konkursów w ramach zawodów regionalnych i towarzyskich
( prosimy je podać przy zgłoszeniu ).
W przypadku małej liczby zgłoszeń zawody zostaną rozegrane tylko w niedzielę – 20.09.2015r.
W przypadku zawodów jednodniowych Klasyfikacja Mistrzostw zostanie ustalona na podstawie 2
startów (konkursu II półfinału + finałowego), czyli w niedzielę zostaną rozegrane konkursy z soboty –
nr 2, 4, 6, 8, 10 oraz zaplanowane na niedzielę – nr 11-15, w przypadku zgłoszeń również konkursy
otwarte nr 16-17.
Listy startowe wraz z podaniem przybliżonych godzin rozpoczęcia startów będą dostępne na stronie
internetowej : www.lzj-konie.pl ( w zakładce Kalendarz imprez ) od czwartku ( 17.09.2014r. g. 20 ).
Zamieszczona też będzie informacja czy zawody są 2 - dniowe czy 1 – dniowe oraz podział nagród
finansowych i rzeczowych za zajęcie poszczególnych miejsc.
9. Warunki techniczne:
- Plac konkursowy 20m x 60m z podłożem piaszczystym z domieszką piasku kwarcowego i
fizeliny
- Arena przed startem - 2 konie ( ok. 10 – 12 minut ) 15m x 50m z podłożem piaszczystym z
domieszką piasku kwarcowego i fizeliny (warunki identyczne jak podczas przejazdu)
- Rozprężalnia: hala 22 m x 47 m z podłożem kwarcowym ( max. 4 konie jednocześnie ).
10. Opłaty :
- Wpisowe - 100,00 zł od konia - dotyczy startu w Mistrzostwach, zawodach regionalnych i
towarzyskich ( zgłoszenia w terminie i nie wycofane do 16.09.2015r. g. 20 jest jednoznaczne z
przyjęciem zobowiązania do zapłaty – mail: kontakt@stajnia-gros.pl ).
- W konkursach otwartych i towarzyskich opłata startowa po 15 zł od startu
- Koszty organizacyjne Mistrzostw realizowane będą przy pomocy finansowej Województwa
Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie.
11. Boksy:
- Organizator informuje, że dysponuje ograniczoną liczbą boksów.
Boksy zewnętrzne – niezadaszone 40 zł/dzień ( w przypadku opadów deszczu schronienie w
krytej ujeżdżalni ). Boksy będą gotowe od godziny 8:00 w dniu zawodów . Prosimy
pamiętać o zabraniu wiader i żłobów w przypadku koni korzystających z boksów
zewnętrznych. Boksy w stajni w pierwszej kolejności dla ogierów.
- W przypadku zgłoszeń zapotrzebowania na boksy przenośne – zadaszone w łącznej ilości
min. 16 sztuk - istnieje możliwość ich zamówienia w cenie 115 zł netto. Proszę o informację
w sprawie zamówień boksów przenośnych zadaszonych – jak najwcześniej – najpóźniej
jednak do 14.09.2015r. g. 12 – tej.
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Rezerwacja boksów telefonicznie – Ryszard Leman - t. 601 959 840 lub na adres mailowy:
kontakt@stajnia-gros.pl
12. Nagrody:
- Łączna pula nagród finansowych i rzeczowych min. 2000 zł ( w tym w konkursach
Mistrzowskich min. 1500 pln ( może ulec zwiększeniu ) - z czego nagroda finansowa w
wysokości 500 zł ( Im – 250 zł, IIm – 150 zł, IIIm – 100 zł) dla najlepszych zawodników w
kategorii Mistrzostw Seniorów.
- W konkursach klasy CC , CS – nagrody finansowe.
- Dodatkowo Organizator zapewnia medale i puchary dla 3 zawodników w każdej kategorii
wiekowej Mistrzostw , pamiątkowe floot’s dla wszystkich startujących koni niezależnie od
uzyskanego wyniku.
- Pucharki dla najlepszych zawodników startujących w konkursach otwartych i towarzyskich.
- Zawodnicy startujący w Mistrzostwach wyjeżdżają do dekoracji za wynik łączny w
Mistrzostwach.
- Pamiątkowe floot’s dla wszystkich startujących koni w konkursach otwartych i towarzyskich,
niezależnie od uzyskanego wyniku.
13. Informacje dodatkowe:
- W czasie trwania zawodów obecni będą: karetka pogotowia z obsługą medyczną.
- Dokumenty należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej na pół godziny godzinę przed
planowanym startem.
- Opłaty należy wnieść w biurze zawodów najpóźniej na pół godziny przed planowanym
startem.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych
zdarzeń losowych, przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów. Zaleca się ubezpieczenie od
NNW.
- Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie
możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych.
- Zawodnicy, którzy nie wyjadą na dekorację tracą prawo do zdobytych nagród.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian i korekt w propozycjach.
- Zawodnicy i luzacy zaproszeni są przez Organizatora na bezpłatny poczęstunek „grillowy”.
14. Sponsorzy:
ALTEST SYSTEM – www.altest.pl
LUBELSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI - www.lzhk.pl
SERAFIN – www.serafin-maszyny.com
SŁUCHMED – Aparaty słuchowe – www.sluchmed.pl
STELLA PACK – www.stellapack.pl
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15. Patronat:
Zawody rozgrywane są pod Patronatem Starosty Lubelskiego oraz Marszałka Województwa
Lubelskiego.
16. Media:
Portal internetowy dressage24.pl
Mamy też nadzieję ( wzorem lat ubiegłych ) na krótką relację w TVP Lublin

Zapraszamy na zawody !
Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki
w dniu 26.09.2015r.
Prezes LZJ
Ryszard Leman

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
FEI wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport
jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że
dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej
ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich
etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
a) Prawidłowe postępowanie z koniem
Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z
koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie,
które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza
nimi.
b) Metody treningowe
Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom
fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Nie mogą być poddawane żadnym metodom
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szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach, lub do których konie nie zostały odpowiednio
przygotowane.
c) Kucie i sprzęt
Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i
dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała.
d) Transport
Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami
zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie
technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców.
Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem.
e) Przejazd
Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne
przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną
dopuszczeni do zwodów.
a) Właściwe przygotowanie i kwalifikacje
Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział
w zawodach.
b) Stan zdrowia
Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej
występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udziału w
zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii
c) Doping i leczenie
Stosowanie środków dopingujących i leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie
tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym należy zapewnić koniowi wystarczająco długi
czas na pełny powrót do zdrowia, przed ponownym udziałem w zawodach.
d) Zabiegi chirurgiczne
Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi danego konia lub
bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.
e) Ciąża/ Klacze po niedawnym porodzie
Nie mogą startować w zawodach ciężarne klacze po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze
źrebięciem.
f) Nadużycie pomocy
Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub
pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
a) Tereny zawodów
Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni.
Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia.
b) Podłoże
Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i
utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną
uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni.
c) Ekstremalne warunki pogodowe
Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być
zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do
szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie.
d) Stajnie podczas zawodów
Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających
wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i
odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza.
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e) Odpowiednia kondycja do podróży
Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu
zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
a) Leczenie weterynaryjne
Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest
kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz
weterynarii musi zbadać konia.
b) Skierowanie do kliniki dla koni
W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej,
odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą
przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko-weterynaryjną.
c) Urazy podczas zawodów
Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość
konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać
drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów.
d) Eutanazja
Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia,
koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe.
e) Emerytura
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po
zakończeniu kariery sportowej i przejściu na emeryturę.
5. FEI wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego
poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w
zawodach.

