
PROPOZYCJE 
Zawodów Regionalnych i Towarzyskich skokach przez przeszkody 

Janów k/Chełma 20 lipiec 2014 r. 

Pod Patronatem  
Starosty Chełmskiego i Wójta Gminy Chełm 

Pula nagród finansowych minimum 6 000 zł 

 
 

I. Organizator zawodów :  
 

Zajazd Trzy Dęby – Henryk Wójtowicz 
Lubelski Związek Hodowców Koni w Lublinie 
Starostwo Powiatowe w Chełmie 
 
 

II. Miejsce zawodów : Zajazd Trzy Dęby - Janów k/Chełma 
 

1.Hipodrom : podłoże piaszczyste, wymiary 36 x 60 m 
2.Rozprężalnia : podłoże trawiaste 
3.Termin zawodów : 20 lipca 2014 r. 
4.Termin zgłoszeń : ostateczny do dnia 18.07.2014 r. do godz.20:00, zgłoszenia wyłącznie   
   za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie   
   internetowej Lubelskiego Związku Jeździeckiego ( www.lzj-konie.pl) przez stronę LZJ –  
   www.lzj-konie.pl/zgloszenie, W razie potrzeby podajemy kontakt do Agnieszki Kaproń,          

   która sporządzi list startowe -e-mail: agnieszkakapron@wp.pl  

   Zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych –opłata 20,00 zł  
 
III.Komisja Sędziowska: 

 

Sędzia Główny :  Jerzy Męłgieś 

Sędzia WZJ :   Agnieszka Kaproń 

Sędzia:                               Tomasz Telebski 

Komisarz :  Jerzy Urbański 

Biuro zawodów : Agnieszka Kaproń 

Gospodarz toru :  Tomasz Próchniak 

Lekarz weterynarii : Waldemar Kotowicz 

 
IV. PROGRAM ZAWODÓW : 
 

Sprawdzanie dokumentów w dniu 20.07.2014 r. od godz. 9:00 – obowiązkowo przed startem w 
konkursie. 
Konkursy towarzyskie oznaczone numerami 1.2.3. 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00 
1.Konkurs nr 1 LL 70 cm – z trafieniem w normę czasu (reg. Skoki, dodatek S1) 
2.Konkurs nr 2 LL 80 cm – z trafieniem w normę czasu (reg. Skoki, dodatek S1) 
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3.Konkurs nr 3 LL 90 cm – zwykły / art. 238.2.1/  
4.Konkurs nr 4 L 100 cm – dokładności / art. 238.1.1/ 
5.Konkurs nr 5 P 110 cm – zwykły /art. 238.2.1/ 
6.Konkurs nr 6 N 120 cm – dwufazowy /art. 274.5.3/ 
7.Konkurs nr 7 C 130 cm – dokładności z rozgrywką / art. 238.1.2/  
 

V. Sprawy organizacyjne : 
 

1. Boks od dnia 20.07.2014 r. od godz. 8:00 do zakończenia zawodów  – 80,00 zł 
            Ilość boksów ograniczona ( 25 szt.) - pierwszeństwo dla ogierów  
            Rezerwacja boksów i noclegów pod nr. Tel. : hotel Trzy Dęby 82 563 33 44  
            lub e-mail : hotel@trzydeby.pl 
 

2. Opłata organizacyjna (wpisowe) : 100,00 zł od konia,  w ramach opłaty organizacyjnej 
przysługuje talon konsumpcyjny w barach na terenie zawodów  
 

3. Opłata startowa: 
- Konkurs 1, 2, 3 –10,00 zł 
- Konkurs 4, 5 –20,00zł 
- Konkurs 6,7 –30,00 zł 
 

VI. Nagrody : 
 

Dla zwycięzców przewidziane są: 
- puchary we wszystkich konkursach za pierwsze trzy miejsca,  
- flot’s dla koni,  
- nagrody rzeczowe i finansowe; 
przy czym w konkursach nr 1, 2, 3 bez nagród finansowych, a w przypadku miejsc ex aequo, dla 
zwycięzców w poszczególnych konkursach nastąpi losowanie nagród rzeczowych,  
nagrody finansowe w konkursach 4,5,6 7  
 
Nagrody finansowe łączna pula - 6 000 zł -przedstawiają się następująco : 
Konkurs nr 4 – łączna wartość – 1000 zł  
( I miejsce –400,00 zł, II miejsce –300,00 zł, III miejsce 200,00 zł; IV miejsce –100,00 zł ) 
Konkurs nr 5 - łączna wartości - 1500 zł 
( I miejsce –500,00 zł, II miejsce –400,00 zł, III miejsce 300,00 zł; IV miejsce –200,00 zł; V miejsce 100 
zł ) 
Konkurs nr 6 - łączna wartości 1 500 zł 
( I miejsce –700,00 zł, II miejsce –400,00 zł, III miejsce 300,00 zł; IV miejsce –100,00 zł ) 
Konkurs nr 7 –łączna wartości minimum  - 2 000 zł 
(I miejsce–1000,00 zł; II miejsce –500,00 zł; III miejsce  
i dalsze dla wszystkich z koni, które zakwalifikują się do  rozgrywki po 100,00zł; ) 
 

Tabela przyznawania nagród finansowych w zależności od ilości koni w konkursie 

Ilość koni Ilość miejsc nagradzanych finansowo 

1 - 3 I m. 

3 - 5 I m, II m 

5 - 7 Im, II m, III m 

7 - 10 I m, II m, III m, IV m 

10 i więcej wg planu przyjętego przez organizatora 

 
VII. Sprawy ogólne : 
 

1. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ .  
2. Konie i zawodnicy bez pozytywnie skontrolowanych obowiązujących dokumentów 

wymaganych przepisami nie zostaną dopuszczeni do startu !!! 
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3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów. 
4. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie    

transportu i trwania zawodów. 
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad 
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz 
transportu.  
II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to 
także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi 
konia lub ciąży  
klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.  
III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan 
techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, 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, 
leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.  
V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 
Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki 
 
Lublin, dnia 10.07.2014r. 
 
Prezes LZJ 
 
Ryszard Leman 
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