PROPOZYCJE
I Eliminacje Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny 2015
Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody
Wólka Wieprzecka 02 - 03.05.2015
1. Organizator: Stadnina Koni „TARKA” i Gmina Zamość
2. Termin zawodów: sobota, niedziela 02-03.05.2015.
3. Termin zgłoszeń: do 26.04.2015 do godz. 24.00
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.lzjkonie.pl
Rezerwacja boksów wyłącznie pod nr. 606365434 (Ryszard Szpatuśko)
Ilość boksów ograniczona (40) organizator zapewnia słomę na pierwsze ścielenie.
Boksy gotowe od piątku 01.05.2015 od godz. 15.00
4. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
W konkursach towarzyskich klasy „LL” (bez licencji)wymagany jest paszport z
aktualnymi szczepieniami oraz ważne badania sportowe zawodników, ubezpieczenie
NNW, dla niepełnoletnich –zgoda rodziców.
5. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Katarzyna Ziemińska–Milanowska
Sędzia: Agnieszka Kaproń
Sędzia: Karolina Sarnecka-Sadlak
Komisarz : Przemysław Jankowski
Gospodarz toru: Tomasz Próchniak
Na terenie zawodów będzie obecny lekarz weterynarii oraz obsługa medyczna
6. Obsługę techniczną zawodów zapewnia Hipposerwis.
7. Oferta: noclegi na terenie zawodów w cenie 20-50 zł – tel. 606365434
8. Opłaty: 250 zł/koń/zawody z boksem/2 dni startów
200 zł/koń/zawody bez boksu/2 dni startów
150 zł/koń/zawody z boksem/1 dzień startów

100 zł/koń/zawody bez boksu/1 dzień startów
bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów, opłaty należy dokonać przed startami w
Biurze Zawodów
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami PZJ i Regulaminem LZJ dotyczącym
Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny.
10. Zgodnie z regulaminem B 2014, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie
do wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody
mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
13. Nagrody: pula nagród 10 000zł (flots, puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne)
Konkurs nr 1 – flot’s + puchary + nagrody rzeczowe
Konkurs nr 2 – flot’s + puchary + nagrody rzeczowe
Konkurs nr 3 – flot’s + puchary + nagrody rzeczowe
Konkurs nr 4 – flot’s + puchary + I 200zł, II 150zł, III 100zł
Konkurs nr 5 – flot’s + puchary + I 300zł, II 250zł, III 200zł
Konkurs nr 6 – flot’s + puchary + nagrody rzeczowe
Konkurs nr 7 – flot’s + puchary + I 300zł, II 250zł, III 200zł
Konkurs nr 8 – flot’s + puchary + I 400zł, II 300zł, III 250zł
Konkurs nr 9 – flot’s + puchary + I 500zł, II 400zł, III 300zł
14. Program zawodów:
Sobota 02.05.2015 godz. 11.00 - 19.00
Konkurs nr 1 kl. ”LL” (70 cm) – dokładności bez rozgrywki – towarzyski art. 238.1.1
Konkurs nr 2 kl. ”LL” (80 cm) –zwykły - towarzyski art. 238.2.1.
Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - Runda
Otwarta
Konkurs nr 3 kl. „LL” (90 cm) – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 4 kl. „L” - dwufazowy - art. 274.5.3
Konkurs nr 5 kl. „P” - szybkości z muzyką- art.239.1.2.6
Dodatkowo jeśli zgłosi się przynajmniej 5 zawodników zostanie rozegrany konkurs klasy N
zwykły - art. 238.2.1, organizator zapewni dodatkowe nagrody pieniężne na ten konkurs
Niedziela 03.05.2015 godz. 12.00 – 17.00
Konkurs nr 6 kl. „LL” (90 cm) – zwykły – towarzyski – art. 238.2.1
Konkurs nr 7 kl. „L” – zwykły - art. 238.2.1
Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do Rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny - Runda
Średnia + otwarty
Konkurs nr 8 kl. ”P” – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem –art. 269.5
Konkurs nr 9 kl. „N” – dwufazowy - art. 274.5.3 Konkurs kwalifikacyjny zaliczany do Rankingu Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny -Runda
Duża + otwarty
Kodeks postępowania zgodny z dobrem konia:

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia
musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi staćponad
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, 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.

Propozycje zatwierdzone przez
Lubelski Związek Jeździecki
Lublin dnia 26.03.2015r.
Prezes LZJ
Ryszard Leman

