
                                                                                                                               

 

 

 

PROPOZYCJE 

XV AKADEMICKICH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  ORAZ 

REGIONALNYCH I TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY 

Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. 

Zygmunta Litwińczuka 

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: GD FELIN, Rada Uczelniana Samorządu 

Studenckiego, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki, studenci I roku II stopnia kierunku Hipologia i Jeździectwo, Katedra Hodowli i 

Użytkowania Koni. 

Partner zawodów: Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin 

Termin: 12. 05. 2018 r. (sobota) 

Miejsce: tereny zielone Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 33 (Felin - 

Akademiki)  

Plac konkursowy:   

 podłoże: trawiaste (poprawione)   

 wymiary: 50 m x 73 m 

 

Rozprężalnia:   

 podłoże: trawiaste  

 wymiary: 30 m x 70 m 

Uczestnicy: studenci, doktoranci i pracownicy wyższych uczelni z woj. lubelskiego  

(dotyczy Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego: obowiązuje aktualna legitymacja 

studencka lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz aktualna legitymacja ISIC-AZS), Kluby i Sekcje 

należące do Lubelskiego Związku Jeździeckiego, inne Kluby należące do PZJ oraz osoby niezrzeszone 

(dotyczy pozostałych konkursów). 

Termin zgłoszeń: do 10. 05. 2018 r. (czwartek):  
DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ NA STRONIE: www.zawodykonne.com 
osoba odpowiedzialna: Przemysław Jankowski (tel. 609 230 498, ecacho@interia.pl) 

https://zawodykonne.com/
mailto:ecacho@interia.pl


OSOBY OFICJALNE: 

Sędzia główny: Przemysław Jankowski 

Sędzia WZJ: Katarzyna Ziemińska  

Sędzia /obsługa komputerowa: Marta Dybczyńska 

Komisarz zawodów: Agnieszka Kaproń 

Gospodarz toru: Tomasz Próchniak 

 

 

Dyrektor zawodów: Karolina Zyglewska  

Nagłośnienie: Damian Kapusta 

Obsługa weterynaryjna i medyczna zapewniona 

PROGRAM ZAWODÓW: 

Sprawdzanie dokumentów (w tym legitymacji studenckich oraz legitymacji ISIC-AZS w przypadku 

Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego) w dniu 12.05.2018 r. – godzina 10.00-10.45. 

Rozpoczęcie zawodów – godzina 11.00. 

Konkurs nr 1 – LL 70 cm – z oceną stylu jeźdźca (Regulamin Skoki 2017) towarzyski o puchar 

studentów I roku hipologii i jeździectwa. 

Konkurs nr 2 – LL 80 cm – zwykły (Art.238.2.1.) towarzyski o puchar studentów II roku hipologii i 

jeździectwa. 

Konkurs nr 3 – LL 90 cm – dokładności bez rozgrywki – (Art. 238.1.1) Półfinał Akademickich 

Mistrzostw Województwa Lubelskiego + otwarty o puchar III roku hipologii i jeździectwa. 

Konkurs nr 4 – L 100 cm – zwykły (Art. 238.2.1.) Finał Akademickich Mistrzostw Województwa 

Lubelskiego o puchar JM REKTORA UP w Lublinie + otwarty o puchar Katedry Hodowli i Użytkowania 

Koni. 

Konkurs nr 5 – P 110 cm – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (Art. 269.5.) o puchar 

Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 

Konkurs nr 6 – N 120 cm – dwufazowy (Art. 274.5.3) o puchar Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki 

UP w Lublinie. 

 

 

 



SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1) Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg przepisów PZJ/LZJ 

2) Opłaty: opłata organizacyjna - 70 zł od konia, opłata startowa: konkursy nr 1 i 2 - 10 zł, 

konkursy nr 3 i 4 – 15 zł, konkursy nr 5 i 6 – 20 zł.  

3) Organizator zapewnia nagrody dla pierwszych trzech miejsc – puchary i nagrody rzeczowe, 

nagrody pieniężne. 

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

5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, w przypadku gdy na zawody zostanie 

zgłoszonych mniej niż 25 koni. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kradzieże zaistniałe podczas transportu 

i trwania zawodów. 

7) Wstęp na teren zawodów nieodpłatny. 

8) Podczas zawodów zapewniona obsługa gastronomiczna. 

9) Ukończenie rywalizacji w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego jest 

podstawą do ubiegania się o stypendium uczelniane zgodnie z regulaminami i wytycznymi 

poszczególnych uczelni. 

 

NAGRODY: 

W konkursach 1, 2, 3 za zajęcie od 1 do 3 miejsca nagrody rzeczowe. 

W konkursach 4, 5, 6 – nagrody pieniężne: 

Konkurs nr 4 - Finał Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego: 1. miejsce minimum 400 zł, 

2. Miejsce minimum 300 zł, 3. miejsce minimum 200 zł, medale, dyplomy, koszulki AZS za miejsca 1-3 

Konkurs nr 4 – otwarty: 1. miejsce minimum 250 zł, 2. miejsce minimum 150 zł, 3. Miejsce  

minimum 50 zł 

Konkurs nr 5: 1. miejsce minimum 300 zł, 2. miejsce minimum 200 zł, 3. miejsce minimum 100 zł 

Konkurs nr 6: 1. miejsce minimum 400 zł, 2. miejsce minimum 300 zł, 3. miejsce minimum 200 zł. 

Nagrody pieniężne wypłacane za I miejsca – minimum 3 startujące konie, II miejsca minimum  

5 startujących koni, III miejsca – minimum 7 startujących koni. 

Przewidziane nagrody dodatkowe. 

 

      



KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

 

1. We wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy. 

2. Dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, 

organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych. 

3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie Koniom. 

4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny  

i bezpieczeństwa koni. 

5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć 

odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni. 

6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania  

z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności. 

7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności Jeźdźca. 

8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą 

nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone. 

9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby  

i jednostki podległe respektowały dobro koni, 

10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki 

powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie  

i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni. 

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad 

Kodeksu Postępowania z Końmi. 

 

Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki: 

 

Lublin, dnia 26.04.2018 

       

       Prezes LZJ 

 

Wojciech Jachymek 
 

 

 

 


