
                             

 

 
 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w skokach przez przeszkody, 26-27.08.2017 Młyńska Struga  

 
 

 

 

1.1.1.1. Sprawy organizacyjne:Sprawy organizacyjne:Sprawy organizacyjne:Sprawy organizacyjne:    
1.1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Jeździecki Młyńska Struga 

1.2. Współorganizator: Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki 

1.3. Miejsce: Grabowiec, ul. Nad Rzeczką 7, 87-162 Lubicz 

1.4. Termin: 26-27.08.2017 

1.5. Strona internetowa: www.mlynskastruga.pl, www.facebook.com/mlynskastruga  

1.6. Uczestnicy: wg regulaminu Mistrzostw (załącznik nr 1) 

1.7. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Obowiązują aktualne badania lekarskie, a w 

przypadku koni paszporty z aktualnymi szczepieniami.  

1.8. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

1.9. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów 

i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

 

2.2.2.2. Zgłoszenia:Zgłoszenia:Zgłoszenia:Zgłoszenia:    
2.1. Termin zgłoszeń ostatecznych 22.08.2017 (Zgłoszenia po terminie podlegają dodatkowej opłacie 50zł 

od konia) 

2.2. Zgłoszeń przez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.comwww.zawodykonne.comwww.zawodykonne.comwww.zawodykonne.com      

2.3. Wszelkie pytania prosimy kierować na: bartek@mlynskastruga.pl  lub telefonicznie na numer 

664164240 lub 695633339. 
 

3.3.3.3. Warunki techniczne:Warunki techniczne:Warunki techniczne:Warunki techniczne:    
3.1. Parkur – kwarcowy (45mx66m),  

3.2. Rozprężalnia piaszczysta (30mx53m). 

 

4.4.4.4. Osoby odpowiedzialne:Osoby odpowiedzialne:Osoby odpowiedzialne:Osoby odpowiedzialne:    
4.1. Kwestie organizacyjne, boksy: Bartłomiej Włodarski (664164240) 

4.2. Sędzia główny: Jarosław Lewandowski 

4.3. Zastępca sędziego: Katarzyna Meger 

4.4. Zastępca sędziego: Joanna Kruk 

4.5. Gospodarz toru: Krzysztof Kierzek,  

4.6. Lekarz weterynarii: Anna Nowakowska (609952294) 

4.7. Obsługa komputerowa, obsługa fotokomórki: Cheval-Tech 

 

 



                             

 

5.5.5.5. Program zawodów:Program zawodów:Program zawodów:Program zawodów:     
Sobota (26.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00Sobota (26.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00Sobota (26.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00Sobota (26.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00    
Konk.Konk.Konk.Konk.    NrNrNrNr    NNNNazwaazwaazwaazwa    Kategoria wiekowaKategoria wiekowaKategoria wiekowaKategoria wiekowa    WysokośćWysokośćWysokośćWysokość    Rodzaj konkursuRodzaj konkursuRodzaj konkursuRodzaj konkursu    

1a I półfinał Kuce (9-11 lat) 60cm Zwykły 

1b I półfinał Kuce (12-16 lat) 80cm Zwykły 

2 I półfinał Amator 90cm Zwykły 

3 I półfinał Junior Młodszy 100cm Zwykły 

4 I półfinał Junior 110cm Zwykły 

5 I półfinał Senior 120cm Szybkości 

6a II półfinał Kuce (9-11 lat) 60cm Zwykły 

6b II półfinał Kuce (12-16 lat) 80cm Zwykły 

7 II półfinał Amator 100cm Zwykły 

8 II półfinał Junior Młodszy 100cm Zwykły 

9 II półfinał Junior 110cm Zwykły 

10 II półfinał Senior 130cm Dokładności 

11 Klasa P Konkurs dodatkowy* 110cm Zwykły 

12 Klasa N Konkurs dodatkowy* 120cm Zwykły 
    

NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela    ((((27272727.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00.08.2017) rozpoczęcie o godz. 9.00    
Konk.Konk.Konk.Konk.    NrNrNrNr    NazwaNazwaNazwaNazwa    Kategoria Kategoria Kategoria Kategoria wiekowawiekowawiekowawiekowa    WysokośćWysokośćWysokośćWysokość    Rodzaj konkursuRodzaj konkursuRodzaj konkursuRodzaj konkursu    

13 Klasa P Konkurs dodatkowy* 110cm Zwykły 

14 Klasa N Konkurs dodatkowy* 120cm Zwykły 

15a I nawrót finału Kuce (9-11 lat) 65cm Dokładności 

15b I nawrót finału Kuce (12-16 lat) 90cm Dokładności 

15a II nawrót finału Kuce (9-11 lat) 70cm Dokładności 

15b II nawrót finału Kuce (12-16 lat) 90cm Dokładności 

16 I nawrót finału Amator 105cm Dokładności 

 II nawrót finału Amator 105cm Dokładności 

17 I nawrót finału Junior Młodszy 110cm Dokładności 

 II nawrót finału Junior Młodszy 110cm Dokładności 

18 I nawrót finału Junior 115cm Dokładności 

 II nawrót finału Junior 120cm Dokładności 

19 I nawrót finału Senior 130cm Dokładności 

 II nawrót finału Senior 135cm Dokładności 
Orientacyjne godziny rozpoczęcia pozostałych konkursów, oraz listy startowe zostaną opublikowane do 26.08.2017 

 na stronie www.zawodykonne.com. 

W KONKURSACH DODATKOWYCH STARTOWAĆ MOGĄ WSZYSCY ZAWODNICY ZAREJESTROWANI Z WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, RÓWNIEŻ CI STARTUJĄCY W KONKURSACH MISTRZOWSKICH. 
    

*Punktacja konkursów dodatkowych (Rundy OPENRundy OPENRundy OPENRundy OPEN) prowadzona będzie wg następujących wzorów: 

• Liczba punktów zwycięzcy konkursu = liczba zawodników ujętych w wynikach – zajęte miejsce +2. 

• Pozostałe miejsca = liczba zawodników ujętych w wynikach – zajęte miejsce 

• Przejazdy ELI i REZ = 0 punktów 

Przykład: Przy starcie 23 par w konkursie:  

• I miejsce – 24 punkty, II miejsce – 21 punktów, III miejsce – 20 punktów 

 

Do klasyfikacji łącznej Rundy Open liczona będzie suma punktów z 4 przejazdów konkursów dodatkowych. 



                             

 

UWAGA! W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość organizacji zawodów w trybie 3-

dniowym, od piątku. 
 

6.6.6.6. Opłaty:Opłaty:Opłaty:Opłaty:    
6.1. Opłata za zawody dla konkursów Mistrzowskich: 190zł/konia (całe zawody)    

6.2. Opłata za zawody dla konkursów dodatkowych: 50zł/konia/1 konkurs (200zł za całą Rundę)     

6.3. Opłata za boks: 180zł (boksy dostępne od piątku rano)    

 

Boksy: Opłaty za boksy należy dokonywać do dnia 24.08.2017, na numer rachunku:  

29 1160 2202 0000 29 1160 2202 0000 29 1160 2202 0000 29 1160 2202 0000 0001 5995 9878,0001 5995 9878,0001 5995 9878,0001 5995 9878,  Stowarzyszenie Klub Jeździecki Młyńska Struga, tytułem:  

„Imię konia, płeć, Mistrzostwa KPZJ 26-27.08.2017”. Informujemy że płatności za boks przed zawodami 

jest warunkiem koniecznym skutecznej rezerwacji. 
    

7.7.7.7. NagrodyNagrodyNagrodyNagrody    

7.1. Tabela nagród finansowych i rzeczowych    

Sponsor 
Główny 

 
Sponsor 
konkursu 

 

   

Kategoria 
miejsce 

Konkursy 
dodatkowe 
(klasyfikacja 

łączna) 

Kuce Amatorzy 
Juniorzy 
Młodsi 

Juniorzy Seniorzy 

I 350zł 
+voucher* 

rzeczowe 
+voucher* 

800zł 
+3d. pobyt*** 

rzeczowe 
+voucher* 

800zł 
+voucher* 

2 000zł 
+7d. pobyt** 

II 250zł rzeczowe 
+voucher* 

600zł 
+voucher* 

rzeczowe 
+voucher* 

600zł 
+voucher* 

1 500zł 
+voucher* 

III 150zł rzeczowe 400zł rzeczowe 400zł 1 000zł 
+voucher* 

IV 100zł rzeczowe 300zł rzeczowe 300zł 600zł 
V 60zł rzeczowe 200zł rzeczowe 200zł 400zł 
VI 40zł - 100zł - 100zł 200zł 
VII 30zł - 50zł - 50zł 100zł 
VIII 20zł - 25zł - 25zł 50zł 
PULA 1000zł - 2475zł - 2475zł 5850zł 

Dodatkowo dla zwycięzców medale, derki za zwycięzców, flots i inne atrakcyjne nagrody, w tym:    
7.1.1. ***jeden 3-dniowy pobyt w apartamencie HEBAN w Kołobrzegu. 

7.1.2. **jeden 7-dniowy pobyt w uzdrowisku ZDROWIE w Ciechocinku. 

7.1.3. *10 podwójnych voucherów na pobyt w centrum sportu OLENDER 

7.1.4. Nagroda im. Stanisława Szurika dla najlepszego konia hodowli kujawsko-pomorskiej – 500zł 

(klasyfikacja koni na podstawie punktacji rankingu KPZJ). 



                             

 

8.8.8.8. NoclegiNoclegiNoclegiNoclegi    

• Na miejscu: informacja pod numerem tel. 664164240 

• Pensjonat „Miłosz” Grabowiec, ul. Słoneczna 2, tel. 790 685 790 

 

9.9.9.9. InneInneInneInne::::    
9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 

trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 

9.2. Ponieważ chcemy doskonalić nasze zawody, chętnie poznamy Waszą opinię na ich temat. Wszelkie 

pytania, uwagi, skargi, zastrzeżenia, pomysły, itp. prosimy przesyłać e-mailem na adres: 

bartek@mlynskastruga.pl.  

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. Wszelkie zmiany 

zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 24.08.2017 na www.zawodykonne.com i stronie 

internetowej Klubu www.mlynskastruga.pl.  

 

10.10.10.10. Sponsorzy:Sponsorzy:Sponsorzy:Sponsorzy:     
 Firma Dynamic Motors powstała na początku 2010 roku wchodząc w 

skład autoryzowanej sieci dealerskiej BMW. 

Pod koniec 2012 roku otwarty został nowy salon Dynamic Motors w 

Toruniu. 

Firma BMW Dynamic Motors od wielu lat jest głównym sponsorem 

naszych zawodów. 

www.bmw-dynamicmotors.pl   

 

Firma Babell to polski producent koszulek, bluzek oraz fig damskich. 

Wyjątkowe wzornictwo prezentowanych kolekcji oraz doskonała jakość 

to cechy , które charakteryzują tą polską markę. Wieloletnie 

doświadczenie oraz znajomość potrzeb rynku pozwoliły firmie Babell 

na zdobycie uznania i popularności wśród kobiet zarówno w kraju jak i 

za granicą. 

www.babell.com.pl  

 

Ośrodek Wypoczynkowo Sportowy Pod Żurawiem zlokalizowany jest 

w cichej, zielonej okolicy nieopodal wsi Lniano, na samym skraju Bo-

rów Tucholskich, oferuje wynajem domku letniskowego, planowanie 

imprez plenerowych. Jeśli szukasz spokoju, kontaktu z naturą, zapa-

chu łąki i lasu, poranków pełnych rosy i krzyku Żurawia to musisz nas 

odwiedzić. Nasi goście doceniają właśnie tą atmosferę, niczym nie 

wzruszoną, leniwą, ciepłą i przytulną, przepełnioną zapachami świe-

żych warzyw i owoców, jednocześnie dookoła jest wiele rzeczy które 

można zobaczyć, spróbować, przeżyć, sąsiedztwo wielu czystych je-

zior, spływy kajakowe na pobliskich rzekach, spacery w rezerwatach 

przyrody, rajdy rowerowe, wycieczki konne i co sobie tylko wymarzy-

cie. 

Ośrodek Wypoczynkowo Sportowy Pod Żurawiem udostępnia swoim 

Gościom bezpłatne rowery. Na miejscu można korzystać z bezpłatne-

go WiFi. Odległość od jeziora Ostrowite wynosi 3 km. 

www.owszuraw.pl lub https://www.facebook.com/owszuraw 



                             

 

 Obiekt położony jest w centrum miasta, w najlepszej strefie uzdrowi-

skowej "A", w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego oraz fon-

tanny Grzybek. Oddajemy do Państwa dyspozycji wyremontowany, 

nowoczesny, bez barier architektonicznych dla osób niepełnospraw-

nych, przyjazny i kompaktowy obiekt uzdrowiskowo-leczniczy" 
www.sanatoriumzdrowie.pl 

 Nowy sklep jeździecki, treningi koni, treningi sportowe w dyscyplinach 

ujeżdżenia i skoków przez przeszkody.  

 

 

www.equistars.eu    

 Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki – to oficjalna wojewódzka 

organizacja jeździecka uznana przez Polski Związek Jeździecki. Jej 

celem jest propagowanie jeździectwa w społeczeństwie, koordynacja 

działań Klubów - członków Związku w zakresie sportu jeździeckiego, 

podnoszenie poziomu wyszkolenia jeździeckiego na terenie działania 

Związku. 

www.kpzj.pl  

 Jest to miejsce stworzone dla miłośników komfortowego wypoczynku 

oraz osób pragnących poznać urok pięknego Torunia. Hotel położony 

jest w samym centrum miasta i mieści się w dwóch zabytkowych 

kamienicach wybudowanych w XVII i XIX wieku. Idealne połączenie 

zabytkowego charakteru tego miejsca i unikalnego wystroju z 

nowoczesnymi rozwiązaniami aranżacyjnymi sprawia, że panuje tutaj 

wspaniały klimat, a noclegi są komfortowe. 

www.hotel-heban.com.pl  

    

PartnerzyPartnerzyPartnerzyPartnerzy    

    

                                    
 

Propozycje zatwierdzone przez KPZJ w dniu 2017.08.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

Załącznik 1 – Regulamin Mistrzostw KPZJ (wersja 3, 21.02.2017) 
 

REGULAMIN 

Mistrzostw KPZJ w skokach przez przeszkody. 
Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy z województwa kujawsko-pomorskiego z aktualną licencją 
w KPZJ lub w PZJ (konie również muszą posiadać ważną licencję KPZJ/PZJ). 
Mistrzostwa KPZJ odbywają się w pięciu kategoriach: 

1. Kuce I – zawodnicy w wieku 9-11 lat 

Kuce II – zawodnicy w wieku 12-16 lat 

2. Juniorzy Młodsi (do alt 15), minimum III licencja 

3. Juniorzy (do lat 18), minimum III licencja 

4. Seniorzy, minimum II licencja 

5. Amatorzy – bez ograniczeń wiekowych, prawo startu majką zawodnicy nie startujący w innych kate-

goriach, posiadających maksymalnie III klasę sportową. 

Zawodnik może startować w jednej kategorii, którą deklaruje zgłaszając się do Mistrzostw. Nie dotyczy to 

juniorów do 16 lat, którzy mogą startować jednocześnie w kat. kuców.  

Zawodnik może wystartować w kategorii wyższej niż to wynika z jego wieku. 

Start w kat. Amatorów wyklucza start tego samego zawodnika w innej kategorii. 

Zawodnik może startować na dwóch koniach, wybierając do finału jednego z nich. 

Parametry konkursów: 

  I półfinał II półfinał I nawrót II nawrót rozgrywka 

Kuce 

Zaw. Do 

11 lat 

60 60 65 70 70 

Zaw. Do 

16 lat 

80 80 90 90 90 

 zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły 

Juniorzy młodsi 
100 100 110 110 110 

zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły 

Juniorzy 
110 110 115 120 120 

zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły 

Seniorzy 
120 130 130 135 - 

szybkości dokładności dokładności dokładności  

Amatorzy 
90 100 105 105 105 

zwykły zwykły dokładności dokładności zwykły 

Poza powyższą tabelą zastosowanie mają przepisy PZJ dotyczące rozgrywania Mistrzostw Polski. 

Dodatkowo Organizator Mistrzostw ma prawo organizacji Rundy Open, składającej się z dwóch konkursów 

pierwszego dnia zawodów (rozgrywanych po konkursach mistrzowskich)  i dwóch konkursów drugiego dnia 

zawodów (rozgrywanych przez konkursami mistrzowskimi). 

Wysokość konkursów pozostaje w gestii Organizatora, KPZJ zaleca by konkursy rozgrywane były na 

wysokościach: 110cm, 120cm, 110cm, 120cm. 

W Rundzie Open startować mogą wszyscy zawodnicy zarejestrowani z województwa kujawsko-

pomorskiego, również ci startujący w konkursach mistrzowskich. 

Pula nagród finansowych Rundy Open nie może być finansowana ze środków KPZJ. Sposób punktacji 

konkursów i wyłaniania zwycięzcy Rundy Open, oraz jej szczegółowy regulamin pozostaje w gestii 

organizatora. 

 


