
PROPOZYCJE 

 

Zawody Regionalne w Skokach 

Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

10-11.10.2020. 

 

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

Organizator:  

Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  

ul. Doświadczalna 50 c 

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Miejsce zawodów:  

Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Doświadczalna 50 c 

parkur: 30x50 podłoże kwarcowe Cartrans Pro Sable (zgoda WZJ na rozegranie zawodów na 

placu o podanych wymiarach), rozprężalnia – w hali, podłoże kwarcowe 

 

Termin zawodów:  

10-11.10.2020. 

 

Uczestnicy zawodów:  

Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ lub WZJ (ZR) 

 

Termin zgłoszeń: do dnia 7 października 2020 r. do godz. 24.00 

Biuro zawodów – Anna Wiśniewska tel. 515677966 

email: anna.wisniewska@up.lublin.pl 

listy startowe – Przemysław Jankowski tel. 609230498 

 

Zgłoszenia do 07.10.2020wyłącznie przez portal: www.zawodykonne.com(zgłoszenia po 
terminie i zmiany na listach startowych – dodatkowa opłata 20,00 zł).  
Należy obowiązkowo podać w uwagach informację gdy kuce mają mieć zmienioną odległość w 
szeregu. 

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie Covid-19, skany potrzebnych dokumentów 

należy dołączać do zgłoszeń przez portal www.zawodykonne.pl 

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych w Skokach Przez Przeszkody PZJ 

(wersja 2019 v.1.8.4 z 15.01.2020) od dnia 12.02.2020 w dwudniowych zawodach 

regionalnych dopuszczalna maksymalna dzienna liczba startów konia wynosi 2. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, wszystkich zawodników do 15 r.ż. włącznie podczas 
dosiadania konia obowiązują kamizelki ochronne. 

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.pl/


Boksy w stajni namiotowej Cartrans w cenie: 170 zł za jeden dzień, 220 zł za dwa dni, 250 zł od 
piątku godz. 15.00 do niedzieli. 

Termin rezerwacji boksów - 30.09.2020, rezerwacja po wpłacie na rachunek: Bank Pekao S.A. 55 

1240 5497 1111 0000 5011 6807, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Akademicka 13, 20-

950 Lublin 

Tytuł przelewu: boks na zawody, imię konia  

Potwierdzenie dokonania przelewu proszę przesłać na adres elzbieta.wnuk@up.lublin.pl

 niezwłocznie po dokonaniu wpłaty. 
W późniejszym terminie Organizator nie gwarantuje dostępności boksów. 
 

1. Dyrektor zawodów – Ewelina Tkaczyk 

 

Osoby oficjalne: 

2. Komisja sędziowska: 
Sędzia Główny –Przemysław Jankowski - warunkowo 

Sędzia WZJ – Agnieszka Mełgieś - Kępa 

Sędzia zawodów, sędzia stylu – Jerzy Mełgieś 

Komisarz zawodów – Karolina Sarnecka - Sadlak 

3. Gospodarz toru – Maciej Pekaniec 

4. Lekarz weterynarii – Beata Kaczmarek 

 

5. Obsługa medyczna –ambulans z zespołem ratowniczym 

6. Kowal – Krzysztof Strąk 

7. Szef stajni –Artur Karczmarek 

8. Koordynator ds. kontroli bezpieczeństwa Covid-19 – Elżbieta Wnuk – Pawlak 

 

Organizator zaprasza do współpracy praktykantów sędziowskich i wolontariuszy. Informacje:  
Elżbieta Wnuk – Pawlak: elzbieta.wnuk@up.lublin.pl 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Braki w dokumentach można uzupełniać na godzinę przed rozpoczęciem zawodów w biurze 
zawodów. 

 

Sobota, 10.X.2020. 

Konkurs nr 1 – LL 50 cm dokładności, (art. 238.1.1)  

Konkurs nr 2 – LL 60 cm dokładności (art. 238.1.1)  

Konkurs nr 3 – LL 70 cm z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 do Regulaminu rozgrywania 

zawodów krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 4 – LL 80 cm z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 do Regulaminu rozgrywania 

zawodów krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 5 – LL 90 cm z trafieniem w normę czasu (Aneks 5 do Regulaminu rozgrywania 

zawodów krajowych w skokach, PZJ 2020) 



Konkurs nr 6 – L 100 cm egzaminacyjny (Aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów 

krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 7 – L 100 cm zwykły (art. 238.2.1) 

Konkurs nr 8 – P 110 cm zwykły (art. 238.2.1) 

Konkurs nr 9 – N 120 cm zwykły (art. 238.2.1) 

 

Niedziela, 11.X.2020. 

Konkurs nr 10 – LL 50 cm dokładności (art. 238.1.1)   

Konkurs nr 11 – LL 60 cm dokładności (art. 238.1.1) 

Konkurs nr 12 – LL 70 cm z oceną stylu jeźdźca (Aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów 

krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 13 – LL 80 cm z oceną stylu jeźdźca (Aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów 

krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 14 – LL 90 cm z oceną stylu jeźdźca (Aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów 

krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 15 – L 100 cm egzaminacyjny (Aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów 

krajowych w skokach, PZJ 2020) 

Konkurs nr 16 – L 100 cm zwykły (art. 238.2.1) 

Konkurs nr 17 – P 110 cm zwykły (art. 238.2.1) 

Konkurs nr 18 – N 120 cm zwykły (art. 238.2.1) 

 

NAGRODY 
Minimalna pula nagród 

W konkurach LL 50 cm – LL 90 cm flots, statuetki, nagrody rzeczowe 

Konkurs nr 7 i 16: I miejsce 150 zł, II miejsce 120 zł, III miejsce 100 zł 
Konkurs nr 8 i 17: I miejsce 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 120 zł 
Konkurs nr 9 i 18: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 150 zł 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród przy małej ilości startujących. 
Ilość nagradzanych miejsc w danym konkursie zależy od ilości przejazdów: 
- do 3 przejazdów – płatne I miejsce 

- 4 do 6 przejazdów – płatne I - II miejsca 

- 7 i więcej przejazdów – płatne I - III miejsca 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Wszystkie konie muszą posiadać licencję WZJ/PZJ oraz paszport z udokumentowaną listą 
szczepień ochronnych przeciwko grypie. 

2. Zawodnicy muszą posiadać licencję WZJ/PZJ, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie 

NNW, zawodnicy niepełnoletni – pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach jeździeckich. 
3. Opłaty: 

- wpisowe: 

studenci (z aktualną legitymacją studencką) - 80 zł 
pozostali zawodnicy – 100 zł 
- startowe: 

Konkursy LL 50 cm – LL 90 cm: 20 zł 
Konkursy L, P, N: 30 zł 



Zmiany na listach startowych później niż na godzinę przed rozpoczęciem konkursu 20 zł 
4. W boksach pierwsze ścielenie słomą gratis. Trociny we własnym zakresie. Możliwość 

zakupienia siana 12 zł i słomy 10 zł (opłata w biurze zawodów, odbiór u szefa stajni) 
5. Za zniszczenie boksu odpowiada zawodnik lub jego opiekun. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, oraz w przypadku małej 
ilości zgłoszonych par do odwołania zawodów. 

7. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ aktualne na sezon startowy 2020 (również 
przepisy weterynaryjne i antydopingowe). 

8. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe podczas trwania 
zawodów. 

9. Psy mogą przebywać na terenie zawodów wyłącznie na smyczy. Właściciel odpowiada za 
zachowanie swojego czworonoga. 

 

 

Kodeks postępowania z koniem:  

I. 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.  

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, warunki stajenne, 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. 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

Ośrodek Jeździecki UP w Lublinie 

 

Propozycje zatwierdzone warunkowo przez KS-LZJ w dniu 20.09.2020 – Jerzy Mełgieś 

 


