
 

 

LUBUSKI CZEMPIONAT UŻYTKOWY KONI 2 I 3-LETNICH RAS SZLACHETNYCH         

W SKOKACH LUZEM  

 

1. Miejsce: Stajnia Sportowa Błażejewski- KS Centaurus - hala 

Stary Kisielin-Jeździecka 8, 66-002 Zielona Góra 

2. Termin: 02.10.2021 (sobota) godź:  10.00 

3. Organizator: Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej 

4. Współorganizatorzy: Stajnia Sportowa Błażejewski- KS Centaurus 

5. Komisja sędziowska:    

• Andrzej Matławski 

• Jarosław Lewandowski 

6. Uczestnictwo: w Czempionacie mogą brać udział tylko konie 2 i 3-letnie z paszportami polskimi,                            

wpisane bądź posiadające prawo wpisu do ksiąg hodowlanych. 

7. Zgłoszenia przyjmowane  na adres email zhkzl@wp.pl  lub wyłącznie pod nr.tel 

68 3262541  do dnia 27.09.2021 

8. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszporty z aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie. 

9. Konie będą oceniane w następujących klasach: 

• Konie 2-letnie -rocznik 2019 (klacze, ogiery, wałachy) 

• Konie 3-letnie -rocznik 2018 (klacze, ogiery, wałachy) 

10. Zasady oceny: Komisja powołana przez organizatorów dokonuje oceny koni, którą przedstawia wraz z krótkim 

komentarzem. Po zakończeniu oceny wszystkich koni Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej 

wiadomości w poszczególnych klasach. Ocena prowadzona wg regulaminu, oddzielnie dla każdej klasy koni. 

11. Opłaty 

Boks 50 zł 

Boksy będą przygotowane od godz. 8:00 w dniu Czempionatu. W razie przyjazdu dzień wcześniej konieczne będzie 

zgłoszenie tego do organizatora. 

Osoba odpowiedzialna za boksy : Maciej Błażejewski tel.  505702160, 516133485 
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Opłata wpisowa 20 zł 

Dane do przelewu:  

Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej, ul.Ptasia 2A, 65-514 Zielona Góra 

Konto: 10 2030 0045 1110 0000 0422 7670 

z dopiskiem:                  Boks/czempionat skoki luzem + nazwa konia 

Dowód wpłaty za boks/y i wpisowe przesłać na zhkzl@wp.pl do dnia  28.09.2021 

12. Nagrody honorowe  

• Puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej 

• Derka dla najlepszego 2 i 3-latka  

• Voucher dla najlepszej klaczy 3 letniej na krycie świeżym nasieniem jednego z ogierów p.Sylwestra Kosińskiego    

z oferty stanówki na rok 2022   

• Bezpłatny udział w kolejnej edycji Czempionatu w roku 2022 dla najlepszych 3 koni (wyhodowanych w ZHKZL)      

z kategorii 2-latków    

• Dla dwóch koni z rocznika 2018 i 2019, które zakwalifikują się do startu w skokach luzem na Cavaliada Poznań 

12.2021, ZHKZL zrefunduje  ich start (opłata wpisowa i boks)     

• Nagrody finansowe z Funduszu Hodowlanego PZHK  dla właścicieli 6 najlepszych koni wg poniższej tabeli  

 

Lokata Klasa koni rocznika 2019 Klasa koni rocznika 2018 

I 500,00                          500,00 

II                          400,00                          400,00 

III                          300,00                          300,00 

IV                          250,00                          250,00 

V                          200,00                          200,00 

VI                          100,00                          100,00 

 

13. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiada za skradzione mienie oraz 

ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe podczas transportu koni i w czasie trwania Czempionatu. 
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