
Propozycje 
Mistrzostw Lubuskiego Związku Jeździeckiego

Organizator: Lubuski Związek Jeździecki
Termin i miejsce zawodów: 06–07 października 2018, WOSiR Drzonków

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Waldemar Pakulski
Sędzia delegat WZJ: Alicja Wilczyńska
Sędziowie: Łukasz Ossowski, Barbara Jacoszek
Sędziowie stylu: Daniel Miechowicz
Gospodarz Toru: Jerzy Gontowiuk
Biuro Zawodów: Ewa Piątkowska
Lekarz weterynarii: Katarzyna Pakulska

Zgłoszenia zawodników i koni – tylko przez panel zawodykonne.com, termin zgłoszeń – 4 października
Listy startowe będą opublikowane na stronie zawodykonne.com w dniu 5 października
Zapisy i zmiany do konkursów niedzielnych: sobota, do 15 minut po zakończeniu konkursów

Opłaty:

 opłata za boks – 50 zł za dzień, 90 zł za 2 dni, 120 zł za 3 dni (w czasie zawodów wg stawek 
Organizatora; liczba boksów jet ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń) 

 opłaty startowe za udział konia w konkursie (1 nawrót):
◦ kuce, LL, L, L1 – 30 zł

◦ P, P1 – 35 zł
◦ N, N1 – 40 zł
◦ C – 50 zł

 opłata za zgłoszenie konia po terminie zgłoszeń ostatecznych – 20 zł

 opłata za zmiany po publikacji list startowych – 10 zł

Rozegrane zostaną dodatkowo konkursy otwarte w klasach: LL, L, L1, P, N, C

Kolejność rozgrywania konkursów:

Sobota, godz. 10:00

1. kuce, klasa LL, na styl jeźdźca  (mistrzostwa kuców – 2 nawroty półfinałowe)
2. klasa LL, na styl jeźdźca (mistrzostwa młodzików – 2 nawroty półfinałowe)
3. klasa LL, zwykły (art. 238.2.1) otwarty
4. klasa L, na styl jeźdźca  (mistrzostwa juniorów młodszych – 1. półfinał)
5. klasa L, zwykły (art. 238.2.1) otwarty
6. klasa L1, na styl jeźdźca (mistrzostwa juniorów młodszych – 2. półfinał)
7. klasa P, zwykły (art. 238.2.1) (mistrzostwa juniorów – 1. półfinał)
8. klasa P, zwykły (art.238.2.1) otwarty
9. klasa P1, zwykły (art. 238.2.1 (mistrzostwach juniorów – 2. półfinał)
10. klasa N, szybkości (art. 263 (mistrzostwa seniorów i mł. jeźdźców – 1. półfinał)
11. klasa N, zwykły (art.238.2.1) otwarty
12. klasa N1, zwykły (art. 238.2.1) (mistrzostwa seniorów i mł. jeźdźców – 2. półfinał)



Niedziela, godz. 09:00

1. klasa LL, zwykły (art. 238.2.1) (mistrzostwa kuców – finał)
2. klasa LL, na styl jeźdźca (mistrzostwa młodzików – finał)
3. klasa LL, zwykły (art. 238.2.1) otwarty
4. klasa L1, zwykły (art. 238.2.1) (mistrzostwa juniorów młodszych – finał)
5. klasa L1, zwykły (art. 238.2.1) otwarty
6. klasa L, na styl konkurs licencyjny
7. klasa P, zwykły (art. 238.2.1) otwarty 
8. klasa N, dokładności (art. 238.1.1) (mistrzostwa juniorów – finał)
9. klasa N, zwykły (art. 238.2.1) otwarty
10. klasa C, dokładności (art. 238.1.1) (mistrzostwa seniorów i młodych jeźdźców – finał)
11. klasa C, zwykły (art. 238.2.1) otwarty

Nagrody:

W sobotę i niedzielę, w konkursach otwartych – pierwszych 3 zawodników otrzymuje flots oraz pucharki.
W sobotę zawodnicy startujący w Mistrzostwach LZJ otrzymują flots.

Pierwszych 3 zawodników mistrzostw LZJ w kategoriach kuców, młodzików i juniorów młodszych 
otrzymuje medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Pierwszych 3 zawodników mistrzostw LZJ w kategoriach juniorów oraz seniorów i młodych jeźdźców 
otrzymuje medale, puchary oraz nagrody finansowe w PLN (juniorzy: I m. 500, II m. 300, III m. 200; 
seniorzy i młodzi jeźdźcy: I m. 700, II m. 500, III m. 300 zł).

Kodeks postępowania z koniem:

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać
ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku,
kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach.
Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających
dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody  nie  mogą  zagrażać  dobrostanowi  konia.  Należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  teren
zawodów,  stan  techniczny  podłoża,  warunki  stajenne  i  atmosferyczne,  kondycję  koni  i  ich
bezpieczeństwo, a 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, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski  Związek  Jeździecki  usilnie  zachęca  wszystkie  osoby działające  w sporcie  jeździeckim  do
stałego podnoszenia  swojej  wiedzy oraz  umiejętności  dotyczących  wszelkich  aspektów współpracy z
koniem.


