
   

 

          

 

                                                                                 

 

             

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  

 

 

 

PROPOZYCJE 
 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego                                                                     
oraz Zawody Regionalne i konkursy towarzyskie                                                            

w skokach przez przeszkody 
 

Stajnia Piker, dnia 26-27.03.2022r. 
 

Zawody rozgrywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździeckiego określającymi 
zasady organizacji Zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności w związku           
z COVID-19. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych 
wytycznych. Brak znajomości zapisów wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku 
stosowania się do ich treści. 
 

1. Organizator – Stajnia Piker oraz Wojewódzki Związek Jeździecki  
2. Termin zawodów – 26-27.03.2022 

 

3. Miejsce zawodów – Sekcja Jeździecka Piker, Kolonia Stoczek 6A, 21-025 Niemce, konkursy rozgrywane są 
w krytej ujeżdżalni – wymiary 21,5m x 60m, podłoże kwarcowe, rozprężania w krytej ujeżdżalni – wymiary 
15m x 50m, podłoże kwarcowe  

4. Uczestnicy –zawodnicy i konie zarejestrowani w W/OZJ oraz PZJ, w klasach towarzyskich zawodnicy z 
licencją towarzyską!, w MWL wyłącznie zawodnicy z licencją LZJ  

5. Biuro zawodów – tel. 602 378 719 
email: dirman@wp.pl  
listy startowe – Kaja Karwacka Tel. 784-612-671 

      6.   Zasady finansowania – Koszty organizacyjne ponosi LZJ Lublin przy pomocy finansowej    
            Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Promocji, Sportu i Turystyki    
            Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby. 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz zamieszczony na stronie portalu 
www. zawodykonne.com 
 

Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w szeregu. 
 

Termin zgłoszeń do 23.03.2022/środa/, do godziny 24.00 (po tym terminie formularz zostanie wyłączony). 
W przypadku kompletu zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia formularza. 

 

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach Przez Przeszkody PZJ (wersja z 2022 
roku) w dwudniowych zawodach regionalnych dopuszczalna maksymalna 
dzienna liczba startów konia wynosi 2. 
 

       7. Osoby oficjalne: 
Dyrektor zawodów – Marek Niewiadomski 
Sędzia Główny   - Elżbieta Wnuk-Pawlak 
Sędzia WZJ – Agnieszka Kaproń 
Sędzia zawodów – Lena Denkiewicz 
Komisarz zawodów –  Małgorzata Woźniewska 



Obsługa komputerowa – Kaja Karwacka 
 

Koordynator ds. bezpieczeństwa powołany przez organizatora zgodnie z wytycznymi 
 

Gospodarz toru –  Bartosz Boś 
Lekarz weterynarii i obsługa medyczna zapewniona 

 

5. Program: 
 

Sobota 26.03.2022 
 

1. KONKURS nr 1M – kl. LL, MWL kat. Open Małe (>9lat), I Półfinał, wys. 70 cm, dokładności / Art. 238.1.1 
2. KONKURS nr 2M – kl. LL, MWL kat. Open Małe (>9lat), II Półfinał, wys. 70 cm, dokładności / Art. 238.1.1 
3. KONKURS nr 1 – kl. LL towarzyski, wys. 70 cm, z trafieniem w normę czasu /aneks 5 reg. B  
4. KONKURS nr 2 – kl. LL towarzyski, wys. 80 cm, z trafieniem w normę czasu / aneks 5 reg. B 
5. KONKURS nr 3M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na kucach (9-15lat), I Półfinał, wys. 80 cm, dokładności / Art. 

238.1.1  
6. KONKURS nr 4M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na kucach (9-15lat), II Półfinał, wys. 80 cm, dokładności / Art. 

238.1.1  
7. KONKURS nr 5M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na koniach (9-15lat), I Półfinał, wys. 80 cm, dokładności / Art. 

238.1.1  
8. KONKURS nr 6M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na koniach (9-15lat), II Półfinał, wys. 80 cm, dokładności / Art. 

238.1.1 
9. KONKURS nr 7M – kl. LL, MWL kat. Open Duże (>9lat), I Półfinał, wys. 90 cm, dokładności / Art. 238.1.1  
10. KONKURS nr 8M – kl. LL, MWL kat. Open Duże (>9lat), II Półfinał, wys. 90 cm, dokładności / Art. 238.1.1 
11. KONKURS nr 3 – kl. LL, towarzyski, wys. 90 cm, z trafieniem w normę czasu / aneks 5 reg. B  
12. KONKURS nr 9M – kl. L, MWL kat. Ladies (>12lat), I Półfinał, wys. 100 cm, szybkości / Art. 239 
13. KONKURS nr 10M – kl. L, MWL kat. Ladies (>12lat), II Półfinał, wys. 100 cm, dokładności / Art. 238.1.1  
14. KONKURS nr 4 –  kl. L, wys. 100 cm, zwykły / Art. 238.2.1 
15. KONKURS nr 5 –  kl. P,  wys. 110 cm, zwykły / Art. 238.2.1 
16. KONKURS nr 11M – kl. P, MWL kat. Młodzieżowcy(12-21lat), I Półfinał, wys. 110 cm, dokładności / Art.  

238.1.1 
17. KONKURS nr 12M – kl. P, MWL kat. Młodzieżowcy(12-21lat), II Półfinał, wys. 110 cm, dokładności / Art. 

238.1.1  
18. KONKURS nr 13M – kl. N, MWL kat. Seniorzy (>18lat), I Półfinał, wys. 120 cm, szybkości / Art. 239 
19. KONKURS nr 14M – kl. N, MWL kat. Seniorzy (>18lat), I Półfinał, wys. 120 cm, dokładności / Art. 238.1.1 
20. KONKURS nr 6 –  kl. N , wys.120 cm, zwykły / Art. 238.2.1 

 

Niedziela 27.03.2022 
 

21. KONKURS nr 15M – kl. LL, MWL kat. Open Małe (>9lat), Finał, wys. 80 cm, dwunawrotowy / Art. 
273.3.3.2 

22. KONKURS nr 7 – kl. LL towarzyski, wys. 80 cm, z trafieniem w normę czasu / aneks 5 reg. B  
23. KONKURS nr 8 – kl. LL towarzyski, wys. 90 cm, z trafieniem w normę czasu / aneks 5 reg. B 
24. KONKURS nr 16M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na kucach (9-15lat), Finał, wys. 90 cm, dwunawrotowy / Art. 

273.3.3.2  
25. KONKURS nr 17M – kl. LL, MWL kat. Dzieci na koniach (9-15lat), Finał, wys. 90 cm, dwunawrotowy / Art. 

273.3.3.2  
26. KONKURS nr 18M – kl. L, MWL kat. Open Duże (>9lat), Finał, wys. 100 cm, dwunawrotowy / Art. 

273.3.3.2  
27. KONKURS nr 9  – kl. L,  wys. 100 cm, zwykły / Art. 238.2.1 
28. KONKURS nr 10  – kl. P,  wys. 110 cm, zwykły / Art. 238.2.1  
29. KONKURS nr 19M – kl. P, MWL kat. Ladies (>12lat), Finał, wys. 110 cm, dwunawrotowy / Art. 273.3.3.2  
30. KONKURS nr 20M – kl. P, MWL kat. Młodzieżowcy (12-21lat), Finał, wys. 110 cm, dwunawrotowy / Art. 

273.3.3.2 
  

31. KONKURS nr 21M – kl. N, MWL kat. Seniorzy (>18lat), Finał, wys. 120 cm, dwunawrotowy / Art. 
273.3.3.2  

32. KONKURS nr 11  – kl. N,  wys. 120 cm, zwykły / Art. 238.2.1 



Godziny rozpoczęcia konkursów będą uzależnione od ilości zgłoszeń. 
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie zawodów. 
 

8. Opłaty: 
- opłata organizacyjna – 300 zł od konia za dwa dni 

- 200 zł od konia za jeden dzień  
- opłata za udział w Mistrzostwach – 300 zł 

 

Opłaty proszę uiścić do 15.03.2022r. na konto Marek Niewiadomski, Stoczek Kolonia 6A, 21-025 
Niemce, 64 1020 3150 0000 3502 0109 0521, w tytule proszę wpisać imię Konia i Zawodnika 

 

- opłata za boks – 220 PLN całe zawody (organizator dysponuje ograniczoną ilością boksów) - decyduje 
kolejność zgłoszeń;.  

Opłaty proszę uiścić do 15.03.2022r. na konto Marek Niewiadomski, Stoczek Kolonia 6A, 21-
025 Niemce, 64 1020 3150 0000 3502 0109 0521, w tytule proszę wpisać imię Konia i Zawodnika 

 

Stajnie będą otwarte od piątku 25.03.2022 
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę słomę, 
 

9. NAGRODY zgodnie z Przepisami ogólnymi PZJ: 
 

Nagrody Rzeczowe w wysokości  – 10.000zł 
 

Nagrody Finansowe w wysokości –  7.200zł  
 

Pula nagród może wzrosnąć. 
 

Zawody Regionalne i Towarzyskie: 
 

Konkursy klasy LL70, LL80, LL90 i L – Nagrody Rzecz. Za I, II i III miejsce 
Konkurs klasy P i N – I miejsce 300zł, II miejsce 200zł, III miejsce 100zł 

 

Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 
- Kat. Open Mała, Dzieci na Kucach, Dzieci na Koniach, Open Duża – Nagrody Rzeczowe  
- Kat. Młodzieżowcy, Seniorzy i Ladies – I miejsce 800zł, II miejsce 500zł, III miejsce 300zł 

 
10. Warunki techniczne: 

            Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ; 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże oraz szkody mogące mieć miejsce podczas 
zawodów i transportu 

 

-  Zapisy do konkursów na wszystkie dni zawodów i ewentualne zmiany wyłącznie przez 
panel www.zawodykonne.com  

- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stajnie Piker i partnerów zawodów podanych 
danych osobowych w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług, 
prowadzenia badań satysfakcji klienta, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną, a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak telefon oraz automatycznych 
systemów wywołujących przez SSKJ Bobrowy Staw oraz partnerów zawodów dla celów marketingu bezpośredniego. 
 

11. Aktualne przepisy: 
 

Przepisy ogólne PZJ wyd. 2020 
 

Przepisy weterynaryjne, antydopingowe i kontroli leczenia koni PZJ wyd. 2021 
Przepisy konkurencji skoki przez przeszkody PZJ wyd. 2022 

 

Regulamin rozgrywania zawodów krajowych - skoki przez przeszkody PZJ wyd. 2022 
 

REGULAMIN MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W DYSCYPLINIE SKOKI PRZEZ 
PRZESZKODY 2022 

 

Wytyczne do organizacji zawodów / konkursów towarzyskich w ujeżdżeniu i skokach autoryzowanych 
przez Lubelski Związek Jeździecki, 2022 

 

12. Noclegi: 
 

Na miejscu możliwość wynajęcia pokoi 2-osobowych, 3-sobowych i 4-osobowych. Cena za osobę 70zł/doba. 
REZERWACJA pod nr Tel. 600-878-746 



11. Sponsorzy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks Postępowania z Koniem 
 

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby 
zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania 
z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy 

 

nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 
 

II. 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.  

III.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 medycznej. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone 05.02.2022 r. 
 

Przewodniczący KS LZJ – Elżbieta Wnuk - Pawlak 


