
PROPOZYCJE 

HALOWE ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY ORAZ  

II ELIMINACJA PUCHARU ZAMOYSKIEGO RANCHA DEBRY  

Lipina Nowa 14-15 listopad 2015 r 
 

Organizator : Zamoyskie Rancho Debry , www.debry.pl  
Kontakt: Andrzej Maciaszczyk - e-mail : andrzej.maciaszczyk@o2.pl , Tel: 604430190 lub 518270903  

Miejsce zawodów : Zamoyskie Rancho DEBRY, Lipina Nowa 1 22-420 Skierbieszów  

Termin: 14-15 LISTOPAD 2015 r.   

Media: Transmisja i relacja z rozgrywanego PUCHARU ZAMOYSKIEGO RANCHA DEBRY  

odbędzie się w lokalnej telewizji. 

 

Osoby Oficjalne: 

Sędzia główny : Przemysław Jankowski 

Sędzia : Krzysztof Bocian  

Sędzia : Agnieszka Kaproń 

Komisarz zawodów : Katarzyna Ziemińska-Milanowska 

Gospodarz toru : Tomasz Próchniak 

Lekarz weterynarii : Jarosław Karcz 

Dyrektor biura: Magdalena Ryczek Tel. 535 279 666 ( rancho@debry.pl) 

Dyrektor zawodów: Andrzej Maciaszczyk 

 

Program zawodów: 
Stajnie dla koni będą przygotowane już w piątek 13 listopad  2015 od godziny 16.00. 

Sprawdzanie dokumentów 14 listopad 2015r. godz. 9
00

 – 9
30

 w biurze zawodów. 

Dokumenty zawodników i koni należy złożyć wraz z opłatami w biurze zawodów najpóźniej 

godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

 

Sobota - rozpoczęcie 1000  

Konkursy nr 1, 2, 3, konkursy towarzyskie  

 

Konkurs nr 1 – LL 70 cm – z trafieniem w normę czasu reg. skoki, dodatek S1 

Konkurs nr 2 – LL 80 cm – z trafieniem w normę czasu reg. skoki, dodatek S1 

Konkurs nr 3 – LL 90 cm – z oceną stylu jeźdźca - towarzyski (Reg.Skoki 2015) 

Konkurs nr 4 – L 100 cm – zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 5 – P 110 cm – zwykły art. 238.2.1 
Konkurs nr 6 – N 120 cm – dwufazowy  art. 274.5.3  

Konkurs nr 7 – C 130 cm – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem  art. 269.5 

 

Niedziela - rozpoczęcie 9
00 

Konkursy nr 8, 9, 10, konkursy towarzyskie 

Konkurs nr 8 – LL 70 cm – z trafieniem w normę czasu reg. skoki, dodatek S1 

Konkurs nr 9 – LL 80cm – z  trafieniem w normę czasu reg. skoki, dodatek S1 (Kategoria 

MAŁA Pucharu Zamoyskiego Rancha „Debry” )  

Konkurs nr 10 – LL 90 cm – zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 11 – L 100 cm – dwufazowy  art. 274.5.3 (Kategoria ŚREDNIA Pucharu 

Zamoyskiego Rancha „Debry”) 

Konkurs nr 11a – L  100 cm – egzaminacyjny (reg.skoki, tab.III)  

Konkurs nr 12 –P 110 cm – zwykły art. 238.2.1 



Konkurs nr 13 – N 120 cm – dwufazowy  art. 274.5.3(Kategoria DUŻA Pucharu 

Zamoyskiego Rancha „Debry” 
Konkurs nr 14 – C 130 cm – zwykły art. 238.2.1 

 

 

Sprawy organizacyjne:  
 
Termin zgłoszeń: 12 listopad  2015r. do godziny 12 – 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 Agnieszki Kaproń sporządzającej listy 

startowe –Tel. 508283867 

Zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych – opłata 20 zł.  

Boksy - ilość ograniczona 44 szt., konieczna wcześniejsza rezerwacja, kontakt TYLKO  Andrzej 

Maciaszczyk - e-mail : andrzej.maciaszczyk@o2.pl Tel. 604430190, boksy przydzielone będą 

w kolejności 2 dni >1 dzień, stajnia murowana pierwszeństwo mają ogiery. 

Boksy w stajni angielskiej drewniane – cena 100,00 zł za całe zawody lub 50,00 zł za jeden dzień. 

Boks w stajni murowanej 150,00 zł. 

Warunki techniczne: Parkur 24 m x 56 m (hala) – podłoże piasek kwarcowy z flizeliną. 

Rozprężalnia  42 m x 43 m – podłoże piaszczyste lub rozprężenie na hali po 4 konie. 

Opłaty za rezerwację boksu należy dokonać przelewem na konto bankowe do 10 listopad 2015r.: 
DEBRY 

KAMIL RYCZEK 

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY 1D 

22-400 ZAMOŚĆ 

Alior Bank 08 2490 0005 0000 4500 6230 0424 

 
O kolejności przydziału zadecyduje kolejność wpłat.  

Na terenie zawodów możliwość zakupu siana w cenie 7 zł kostka. 

Możliwość przyjazdu z koniem już w piątek stajnie gotowe od godziny 16.00 

Opłata organizacyjna – 90,00 zł od konia za dwa dni, 60,00 zł od konia za jeden dzień.  

Opłata startowa w konkursach 1, 2, 3, 8, 9,10,– 15,00 zł od startu.  

Opłata startowa w konkursach  4, 5, 11,11a, 12,  – 20,00 zł od startu.  

Opłata startowa w konkursach 6, 13, – 30,00 zł od startu. 

Opłata startowa w konkursach 7,14, – 40,00 zł od startu.  

Nagrody dla pierwszych trzech zawodników - flot’s i nagrody rzeczowe.  

Konkursy Pucharowe – zwycięzcy wyróżnieni  zostają tylko flot’s oraz pucharem.   

Do klasyfikacji Pucharowej zaliczane będą 3 najlepsze przejazdy.  

Jeźdźcy startujący w konkursach towarzyskich zobowiązani są do spełnienia warunków zgodnych 

z Uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013r 

 

Zawody odbędą się przy zgłoszeniu minimum 35 koni w przypadku mniejszej liczby koni 

organizator ma prawo odwołać zawody.  

 

Nagrody: 

Pula nagród finansowych i rzeczowych łącznie z pucharem to 12000 zł 
W konkursach 1,2,3,4,8,10, za zajęcie od 1 do 3 miejsca nagrody rzeczowe. 

Konkursy:  5, 6, 7, 12, 14, nagrody pieniężne. 



Konkursy Klasa P  1 miejsce – 150 zł    2 miejsce – 100 zł  3 miejsce – 50 zł  

Konkursy Klasa N  1 miejsce – 300 zł    2 miejsce – 200 zł  3 miejsce – 100 zł     

Konkursy Klasa C  1 miejsce – 350 zł    2 miejsce – 250 zł  3 miejsce – 150 zł  

Nagrody wypłacane za 1 miejsce minimum 3 startujące konie, miejsce 2 za minimum 5 

startujących koni, miejsce 3 za minimum 7 startujących koni.  

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ 

Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie transportu i 

podczas trwania zawodów. 

Nocleg: 
Zamoyskie Rancho "Debry" 

22-420 Skierbieszów Lipina Nowa 1, pow. Zamojski. 

Rezerwacja noclegów: Magdalena Ryczek tel. 535 279 666, e-mail: rancho@debry.pl 

Regulamin Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho „DEBRY”: 

1. Puchar rozgrywany będzie w trzech kategoriach : 

III (MAŁA) - towarzyskiej 80 cm (finał 85cm)(zawodnicy spełniający kryteria startu w zawodach  

towarzyskich zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ i nową Uchwałą PZJ  

z 06.02.2013r ) w tej grupie do klasyfikacji pucharowej liczeni będą tylko jeźdźcy nie  

posiadający klasy sportowej.  

II (ŚREDNIA)– 100 cm (finał 105 cm)(zawodnicy spełniający kryteria startu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami PZJ) 

I (DUŻA)– 120 cm (finał 125 cm)(zawodnicy spełniający kryteria startu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami PZJ) 

 

Punkty będą zdobywane w 4 konkursach kwalifikacyjnych oraz półfinale i finale każdej grupy. 

 

I Eliminacja 10-11 październik 2015 roku 

II Eliminacja 14-15 listopad 2015 roku 

III Eliminacja 12-13 marzec 2016 roku 

IV FINAŁ 09-10 kwiecień 2016 roku 

 

Zawodnik w jednej grupie może startować na kilku koniach. Konie mogą startować pod różnymi 

zawodnikami. Zawodnik nie może startować tym samym koniem w  

więcej niż jednej grupie. W finale jeździec może startować na jednym koniu. Finał  

odbędzie się w ostatnią niedziele trwania Pucharu Rancha „Debry”. Uzyskane punkty  

w finale liczone będą podwójnie (x2).Zwycięzcą zostanie para, która łącznie uzyska  

największą ilość punktów.  Do klasyfikacji generalnej liczone są max 3 najlepsze wyniki z pośród 

wszystkich eliminacji oraz wynik półfinału i finału. Obowiązują przepisy PZJ dotyczące limitów 

startów. Kolejność startów losowana. Po pierwszym konkursie pierwsza dziesiątka startuje w 

kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc pozostali wg kolejności wylosowanej. O kolejności 

miejsc zadecyduje suma punktów zdobytych we wszystkich konkursach. W przypadku równej 

ilości zdobytych punktów o kolejności zadecyduje większa liczba zajętych miejsc pierwszych, 

drugich, trzecich itd., we wszystkich konkursach. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne 

rozstrzyga przedstawiciel organizatora. 

 

 

 

 

Tabele punktów nr 1 

Konkursy kwalifikacyjne.(Puchar Rancha „Debry”) 



m-

ce 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20> 

Pkt 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

Kategoria III Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry: 

miejsca od 1 do 3 nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł  

Kategoria II Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry: 

 1 miejsce – 700 zł 

 2 miejsce –  500 zł 

 3 miejsce – 200 zł 

Kategoria I Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry: 

 1 miejsce –  1500 zł 

 2 miejsce – 1000 zł 

 3 miejsce –  700 zł 

 

Nagrody pieniężne Pucharu Zamoyskiego Rancha Debry wypłacane są za  

klasyfikacje generalną po ukończeniu finału w 09-10 kwiecień 2016 roku. Podczas eliminacji 

zwycięzcy wyróżnieni zostają flot’s oraz pucharem.  

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu III eliminacji oraz terminu finału zgodnie z 

nowym kalendarzem imprez jeździeckich na 2016 rok  

 

 Kodeks postępowania z koniem: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 oraz ewentualnej eutanazji. 

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 

umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
 

Propozycje zatwierdzone przez LZJ Lublin 

 

Lublin, dnia 31.102015r. 

 

Prezes LZJ 

 

Ryszard Leman 


