PROPOZYCJE
Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu
XVI Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Skokach
Zawody Regionalne A i B
11-12. V. 2019.

Pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
Partner zawodów : Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie

Organizator:

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

Miejsce zawodów:

Ośrodek Jeździecki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ul. Doświadczalna 50 c
11-12. V. 2019.

Termin:
Uczestnicy:
Plac konkursowy:
Rozprężalnia:
Komisja sędziowska:

Gospodarz toru:
Obsługa komputerowa:
Fotokomórka:
Obsługa medyczna:
Lekarz weterynarii:
Kowal:
Szef Stajni:
Zgłoszenia:

Kontakt dla mediów,
sponsorów, wystawców:

Zawodnicy klubów zarejestrowanych w WZJ/PZJ
ujeżdżenie: 20x40 nawierzchnia Cartrans Pro Sable
skoki: 30x50 nawierzchnia Cartrans Pro Sble
ujeżdżenie i skoki: hala, podłoże kwarcowe
Sędzia główny
Katarzyna Ziemińska – Milanowska (A1, B1)
Ujeżdżenie:
- sędzia
Elżbieta Wnuk – Pawlak (A2)
- komisarz:
Małgorzata Woźniewska (A2)
Skoki:
- sędzia WZJ:
Agnieszka Kaproń (B1)
- sędzia:
Lena Denkiewicz (B3)
- komisarz:
Elżbieta Wnuk – Pawlak (B2)
Tomasz Próchniak
Przemysław Jankowski
Hipposerwis
Zapewniona
Sylwester Kowalik
Krzysztof Strąk
Krzysztof Stachurski
Wyłącznie przez www.zawodykonne.com
Kontakt w sprawie list startowych: 508283867
Termin zgłoszeń: 08. V. 2019. godz. 20.00
(zgłoszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%)
Termin rezerwacji boksów: 2.V.2019.
Iwona Janczarek: tel. 695416916

Program zawodów:
11. V. 2019. Sobota
7.00 – 7.45 i 12.00 – 12.45
8.00
konkurs nr 1A
konkurs nr 2A
konkurs nr 3A
konkurs nr 4A
13.00
konkurs nr 1B
konkurs nr 2B
konkurs nr 3B
konkurs nr 4B
konkurs nr 5B
konkurs nr 6B
konkurs nr 7B
konkurs nr 8B

kontrola dokumentów
Rozpoczęcie zawodów w ujeżdżeniu (wszystkie konkursy na czworoboku 20x40)
L-6R
L1
L3
P3
Rozpoczęcie zawodów w skokach
LL 60 cm dokładności (art. 238.1.1)
LL 70 cm z trafieniem w normę czasu (dodatek S1 do Regulaminu
rozgrywania zawodów krajowych w skokach 2019)
LL 80 cm z oceną stylu jeźdźca (aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów
krajowych w skokach 2019)
LL 90 cm dokładności (art. 238.1.1)
L 100 cm z trafieniem w normę czasu (dodatek S1 do Regulaminu
rozgrywania zawodów krajowych w skokach 2019)
P 110 cm dwufazowy (art. 274.2)
N 120 cm z jokerem (art. 269) rozgrywany na zasadach konkursu zwykłego
N1 125 cm zwykły(art. 238.2.1)

12. V. 2019. Niedziela
7.00 – 7.45 i 12.00 – 12.45
8.00
konkurs nr 5A
konkurs nr 6A
konkurs nr 7A

13.00
konkurs nr 9B
konkurs nr 10B
konkurs nr 11B
konkurs nr 12B
konkurs nr 13B
konkurs nr 14B
konkurs nr 15B
konkurs nr 16B

kontrola dokumentów
Rozpoczęcie zawodów w ujeżdżeniu (wszystkie konkursy na czworoboku 20x40)
L2
L4
P6 Finał Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu
+ZR
Uroczysta dekoracja finalistów Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego w Ujeżdżeniu
Rozpoczęcie zawodów w skokach
LL 60 cm dokładności (art. 238.1.1)
LL 70 cm konkurs z trafieniem w normę czasu (dodatek S1 do Regulaminu
rozgrywania zawodów krajowych w skokach 2019)
LL 80 cm dokładności (art. 238.1.1)
LL 90 cm z oceną stylu jeźdźca (aneks 2 do Regulaminu rozgrywania zawodów
krajowych w skokach 2019)
L 100 cm dwufazowy (art. 274.1.5.2) Finał Akademickich Mistrzostw w
Skokach + ZR
P 110 cm z jokerem (art. 269) rozgrywany na zasadach konkursu zwykłego
N 120 cm dwufazowy (art. 274.2)
N1 125 cm zwykły(art. 238.2.1)
Uroczysta dekoracja finalistów XVI Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego w Skokach

UWAGA:
1. Godziny podane orientacyjnie, mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
2. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wszystkich zawodników do 15 r.ż. włącznie podczas
dosiadania konia obowiązują kamizelki ochronne.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Wszystkie konie muszą posiadać licencję oraz paszport umożliwiający identyfikację konia oraz
dokumentujący szczepienia ochronne przeciwko grypie.
2. Zawodnicy muszą posiadać licencję, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW,
zawodnicy niepełnoletni – pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach jeździeckich.
Wszyscy studenci startujący w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubelskiego
(konkursy nr 7A i 13B) muszą dodatkowo posiadać legitymację ISIC – AZS.
3. Opłaty:
- wpisowe (za jeden dzień):
studenci z legitymacją AZS - 70 zł
uczniowie i studenci bez przynależności do AZS – 90 zł
pozostali zawodnicy – 100 zł
- startowe (za każdy przejazd):
ujeżdżenie wszystkie konkursy – 20 zł
skoki konkursy 1B, 2B, 3B, 4B, 9B, 10B, 11B, 12B – 20 zł
skoki konkursy 5B, 6B, 7B, 8B, 13B, 14B, 15B, 16B – 25 zł
- boks: 70 zł za 1 dzień, 130 zł za dwa dni, 170 zł od piątku godz. 18.00 do niedzieli
Rezerwacja boksów: Krzysztof Stachurski, tel. 573021202
Potwierdzeniem rezerwacji boksu jest wpłata całej kwoty z dopiskiem „opłata za boks, imię
konia” na numer rachunku Gospodarstwa Doświadczalnego Felin UP w Lublinie: 39 1240
5497 1111 0010 6535 3627 w terminie do 30. IV. 2019. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń
Organizator nie zapewnia boksów.
Pierwsze ścielenie słomą gratis. Trociny we własnym zakresie. Siano – 10 zł, słoma 8 zł za
kostkę. Za zniszczenie boksu odpowiada zawodnik lub opiekun.
- zmiany na listach startowych później niż na godzinę przed rozpoczęciem konkursu 20 zł
4. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie przepisów oraz regulaminów PZJ, LZJ oraz
przepisów weterynaryjnych i antydopingowych.
5. Nie przewidziano klasyfikacji łączonej Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego (skoki + ujeżdżenie). Osiągnięcia w każdej dyscyplinie są oceniane niezależnie.
W przypadku startu konia w zawodach ujeżdżeniowych i skokowych obowiązuje limit
startów: łącznie 2 przejazdy w ciągu dnia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. W przypadku zgłoszenia
mniej niż 40 koni na całe zawody Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i inne szkody mogące
powstać w czasie trwania zawodów.
8. Psy mogą przebywać na terenie zawodów wyłącznie na smyczy. Właściciel odpowiada za
zachowanie swojego czworonoga.
9. Sprawy techniczne i regulaminowe dotyczące rywalizacji w ramach Akademickich Mistrzostw
Województwa Lubelskiego:
 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą, dokument
poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS) oraz legitymację
ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale
Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja.
 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można
dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP, ul. Głęboka
31, pok. 25) w godz. 9.00-14.00
 na podstawie wyników indywidualnych utworzona zostanie klasyfikacja drużynowa uczelni
 wyniki zawodów rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej AMWL tylko w przypadku
zweryfikowania i sklasyfikowania zawodników z co najmniej 3 uczelni wyższych
 zawody w ramach AMWL rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny
dostępnym na http://azs.lublin.pl/.

NAGRODY:
Łączna pula nagród min. 5000 zł
- zwycięzcy Akademickich Mistrzostw – medale, flot’s dla koni, nagrody rzeczowe i finansowe
- skoki: w konkursach LL – flot’s dla koni oraz nagrody rzeczowe
- skoki: w konkursach L, P, N i N1 – flot’s dla koni oraz nagrody rzeczowe oraz w konkursach
rozgrywanych w niedzielę – nagrody finansowe
- ujeżdżenie: flot’s oraz nagrody rzeczowe
Konkurs nr 7A – Finał Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w ujeżdżeniu:
I miejsce min. 200 zł, II miejsce min. 150 zł, III miejsce min. 100 zł
Konkurs nr 13B – Finał Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego w skokach:
I miejsce min. 400 zł, II miejsce min. 300 zł, III miejsce min. 200 zł
Konkurs nr 13B – otwarty: I miejsce min. 150 zł, II miejsce min. 100 zł, III miejsce min. 50 zł
Konkurs nr 14B: I miejsce min. 250 zł, II miejsce min. 200 zł, III miejsce min. 100 zł
Konkurs nr 15B: I miejsce min. 300 zł, II miejsce min. 250 zł, III miejsce min. 150 zł
Konkurs nr 16B: I miejsce min. 400 zł, II miejsce min. 300 zł, III miejsce min. 200 zł
Nagrody pieniężne wypłacane za I miejsce – minimum 3 startujące konie, II miejsce minimum
5 startujących koni, III miejsce – minimum 7 startujących koni.
Przewidziane nagrody dodatkowe.

SPONSORZY I PARTNERZY ZAWODÓW:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
PKO Bank Polski Oddział w Lublinie
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie

Polski Związek Hodowców Koni
Lubelski Związek Hodowców Koni
Totalizator Sportowy oddział w Lublinie
Soymax Sp. z o.o.
Podkowa Sprzęt i Suplementy

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I.

II.

III.

IV.

V.

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi
stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia oraz transportu.
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.
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, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
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.
Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w jeździectwie do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów
współpracy z koniem.

Propozycje zatwierdzone przez Lubelski Związek Jeździecki:
Lublin, dnia 23.04.2019
Prezes LZJ
Wojciech Jachymek

