
KU AZS UZ w Zielonej Górze  

i Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce 
zapraszają na 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA  

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  

W JEŹDZIECTWIE 
ZAWODY TOWARZYSKIE 

 

Organizator:   KU AZS UZ 

     ul. Prof. Szafrana 6 

65-516 Zielona Góra 

www.azs.zgora.pl 

Miejsce zawodów:  Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce 

     Budynek A-14 

ul. Stajenna 22                                                                                                          

65-254 Raculka 

Termin:   20.04.2013r. (sobota) 

Program zawodów:  Początek o godz. 11:00. Konkursy zostaną rozegrane w podanej kolejności: 

Skoki przez przeszkody: 

Konkurs nr 1 – LL zwykły  

Konkurs nr 2 – L dokładności z rozgrywką 

Konkurs nr 3 – L1 dokładności z rozgrywką. W tym konkursie osobno zostanie 

wyłoniona klasyfikacja studentów i pracowników lubuskich uczelni.  

 

Sędziowie:   Olaf Maron – sędzia główny 

    Józef Zdanowicz – sędzia 

Gospodarz toru:  Olaf Maron  

 

Nagrody:    - miejsca I – bon do sklepu jeździeckiego Cavallo w Zielonej Górze 

- miejsca II i III – drobne upominki 

- dla wszystkich uczestników flo 

Zgłoszenia:   Mailowo do czwartku 18.04.2013r. na adres alicja.chelska@op.pl. 

Przed zgłoszeniem zawodników i koni prosimy o zapoznanie się  

z regulaminem zawodów! 

Kontakt:                                Alicja Chełska tel. 697 510 516 e-mali: alicja.chelska@op.pl  

                                              Krzysztof Pawlicki tel. 609 967 193 
 

 

 

 

 

 

http://www.azs.zgora.pl/
mailto:alicja.chelska@op.pl
mailto:alicja.chelska@op.pl
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REGULAMIN 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW  

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  

W JEŹDZIECTWIE 

      ZAWODY TOWARZYSKIE 

 

I Warunki techniczne 

 Parkur – piasek 

 Rozprężania – piasek 

II Warunki organizacyjne 

1. Startowe 

 Udział w każdym konkursie 20zł. 

 Opłaty startowe będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu zawodów od godz. 10:00  

do rozpoczęcia zawodów. 

 W przypadku nie uiszczenia opłaty PRZED startem zawodnik zostanie skreślony z listy  

startowej. 

 Zmiana na liście startowej po rozpoczęciu konkursu jest dodatkowo płatna (10zł). 

 W przypadku rezygnacji z konkursu podczas jego trwania opłata startowa nie będzie zwracana. 

 

2. Boksy dla koni 

 Boksy w dniu zawodów udostępniane są nieodpłatnie. 

 Ilość boksów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 Rezerwacji  boksów prosimy dokonać drogą mailową: alicja.chelska@op.pl  

 

3. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową do czwartku 18.04.2013r. na adres  

alicja.chelska@op.pl  

 W zgłoszeniu umieszczamy następujące informacje: imię i nazwisko jeźdźca, imię konia,  

nr konkursu, nazwa stajni i klubu. 

 Studenci i pracownicy uczelni proszeni są o zaznaczenie tego faktu w wysyłanym zgłoszeniu 

oraz przedstawienia w dniu zawodów legitymacji członkowskiej AZS swojej uczelni. 

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 06.02.2013r. dotyczącą za-

sad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie uczestnicy konkursów są zobowiązani 

do przedstawienia aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających ich do uprawiania jeździec-

twa. 

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 06.02.2013r. dotyczącą za-

sad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie niepełnoletni uczestnicy konkursów są 

mailto:alicja.chelska@op.pl
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zobowiązani do przedstawienia aktualnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnic-

two w zawodach.  

 Dokumentacja zawodników sprawdzana będzie w biurze zawodów od godz. 10:00. 

 Zaleca się ubezpieczenie uczestników konkursów od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW).  

 

4. Opieka medyczna – w trakcie trwania konkursów opiekę pełnić będzie ratownik medyczny. 

 

5. Nagrody: 

 miejsca I – bon do sklepu jeździeckiego Cavallo w Zielonej Górze 
  miejsca II i III – drobne upominki  
 dla wszystkich uczestników – flo 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 

III   Akademicki Mistrz Województwa Lubuskiego  

W konkursie nr 3 – L1 - osobno, niezależnie od wyników konkursu, zostanie wy-

łoniona klasyfikacja studentów i pracowników lubuskich uczelni. Zwycięzca kon-

kursu otrzyma tytuł Akademickiego Mistrza Województwa Lubuskiego, a zdo-

bywcy II i III miejsca odpowiednio tytuły I i II vice mistrza. 

 

IV   Z Regulaminu Ogólnego Zawodów Krajowych 

1. Koń może startować 3 razy w ciągu dnia z zachowaniem zasady maksymalnej liczby 2 startów konia 

w jednym konkursie. W tym samym konkursie, dwukrotny start konia jest dozwolony pod różnymi 

zawodnikami. Jeżeli w tym samym konkursie , na tym samym koniu startuje ten sam zawodnik drugi 

raz, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się wynik tylko 

pierwszego startu.  

2. Jeźdźców obowiązuje strój konkursowy (Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym ka-

sku! W przypadku osób niepełnoletnich zaleca się kamizelki ochronne.) 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wynikać  

z transportu, pobytu na miejscu zawodów i uczestnictwa w zawodach. 

4. Zawodnicy i właściciele koni odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich 

spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub koni.  

5. Względem koni i zawodników wymagana jest dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem 

PZJ. 

V  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 ni-

niejszego 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 ob-

rządku, kucia i transportu. 
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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 zagraża-

jących 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 zawo-

dów, 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 we-

terynaryjnej 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. 

 

  
 

 

 

 

 

 


