LUDOWY KLUB SPORTOWY „NADWIŚLANIN”
KWIDZYN
82-500 KWIDZYN ul. MIŁOSNA 1
tel.55- 279-39-58 fax 55-279-33-54
KONTO Powiślański Bank Spółdzielczy
w Kwidzynie Nr 13830000090000088220000010
________________________________________________________________________

PROPOZYCJE
IV MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ AMAZONEK,
PUCHAR W KAT. BIZNESMENÓW
ZAWODY REGIONALNE I TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
Organizator: LKS „Nadwiślanin
Miejsce :
Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” Sp. z o.o. Kwidzyn ul. Miłosna 18 ,
Termin:
22-23.06.2019r.
Uczestnicy:
Zawodnicy zarejestrowani w PZJ i WZJ oraz bez rejestracji.
Termin zgłoszeń ostatecznych do 18.06.2019r. Zgłoszenia wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na platformie
www.zawodykonne.com
W zgłoszeniach prosimy o podanie nr telefonów kontaktowych.
Zawody można oglądać On –Line na stronie internetowej www.milosna.kwidzyn.pl
Komisja Sędziowska:
Sędzia Główny
Sędzia WZJ
Członkowie

- Marta Głuchowska
- Katarzyna Meger,
- Anna Patalon, Piotr Masłowski

Komisarz
- Zaklina Chełstowska-Wożniak
Gospodarz Toru
- Grzegorz Twardowski
Księgowość:
- Cecylia Czarnowska
Obsługa komputerowa i pomiar czasu – Usługi Jeździeckie „PAMA”

Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i Regulaminami PZJ i obowiązującym Regulaminem Mistrzostw.
Godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane po złożeniu wszystkich zgłoszeń.
22.06.2019r.(sobota)
Konkurs nr 1 kl 55 cm dokładności (art. 238.1.1) I półfinał M. Kuców gr. A1
Konkurs nr 2 kl. 80 cm dokładności (art. 238.1.1) I półfinał M. Kuców gr. C i D
Konkurs nr 3 kl.55 cm dokładności (art. 238.1.1) II półfinał M. Kuców gr. A1
Konkurs nr 4 kl. 80 cm dokładności (art. 238.1.1) II półfinał M. Kuców gr. C i D
Konkurs nr 5 kl. LL - 90 cm zwykły (art. 238.2.1) I półfinał M. Amatorek*
Konkurs nr 6 kl. L - 100 cm zwykły (art. 238.2.1) I półfinał Pucharu
Konkurs nr 7 kl. P - 110 cm zwykły (art. 238.2.1) I półfinał M. Juniorek
Konkurs nr 8 kl. N – 120 cm szybkości (art. 239) I półfinał M. Seniorek
Konkurs nr 9 kl Mini LL – 60 cm -dokładności (art.238.1.1) towarzyski *
Konkurs nr 10 kl. LL - 90 cm zwykły (art. 238.2.1 ) II półfinał M. Amatorek*
Konkurs nr 11 kl. LL - 90 cm dokładności (bez rozgrywki, z trafieniem w normę czasu)- towarzyski *
Konkurs nr 12a kl. L- zwykły (art. 238.2.1 ) II półfinał Pucharu
Konkurs nr 12b kl. L - zwykły (art. 238.2.1 )
Konkurs nr 13a kl. P- zwykły (art. 238.2.1 ) II półfinał M. Juniorek
Konkurs nr 13b kl. P- zwykły (art. 238.2.1 )

Konkurs nr 14a kl. N – zwykły (art. 238.2.1 II półfinał M. Seniorek
Konkurs nr 14b kl. N - zwykły (art. 238.2.1 )
Konkurs nr 15 kl. C zwykły ( art. 238.2.1)
23.06.2019r.(niedziela)
Konkurs nr 16 kl 60 cm zwykły (art. 238.2.1) finał M. Kuców gr. A1
Konkurs nr 17 kl Mini LL – 60 cm dokładności (art.238.1.1) towarzyski *
Konkurs nr 18 kl. 85 cm zwykły (art. 238.2.1) finał M. Kuców gr. C i D
Konkurs nr 19 kl. LL-1 - 95 cm zwykły (art. 238.2.1) finał M. Amatorek*
Konkurs nr 20 kl. LL – 90 cm dokładności( bez rozgrywki z trafieniem w normę czasu) - towarzyski*
Konkurs nr 21 kl. L zwykły ( art. 238.2.1 )
Konkurs nr 22 kl. L - 105 cm zwykły (art. 238.2.1) finał Pucharu
Konkurs nr 23 kl. P zwykły ( art. 238.2.1 )
Konkurs nr 24 kl. P/P1 - 110/115 cm dwunawrotowy (art.273.2.2, 273.3.3.1) finał M. Juniorek
Konkurs nr 25 kl. N zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 26 kl. N/N1 – 120/125 cm dwunawrotowy (art.273.2.2, 273.3.3.1) finał M. Seniorek
Konkurs nr 27 kl. C dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkursy klasy C zostaną rozegrane jeżeli zostanie zgłoszonych min. 5 koni.
UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników ostatnie konkursy mogą być rozgrywane przy sztucznym oświetleniu.
*W konkursie towarzyskim mogą brać udział zawodnicy nieposiadający licencji, obowiązują ważne badania lekarskie
i zgoda rodziców dla juniorów, ubezpieczenie NNW.

REGULAMIN ROZGRYWANIA MISTRZOSTW I PUCHARU W ZAŁĄCZENIU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.
Sprawy organizacyjne:
Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczeń w
zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy we wszystkich publikacjach, reklamach, plakatach, w środkach
przekazu i w internecie.
KOSZTY:
Opłata za boksy ( składane) : 250 zł od konia za całe zawody. ( boksy przygotowane od dnia 21.06.2019r. od
godz.15.00 do 23.06.2019r. W przypadku wcześniejszego przyjazdu opłata 50 zł/dzień. Organizator zapewnia ściółkę,
pasza własna.
Prosimy o zabranie wiader i żłobów. W zgłoszeniu prosimy obowiązkowo podać płeć konia, gdyż ułatwi to ich
zakwaterowanie .
REZERWACJA BOKSÓW do dnia 17.06.2019r. do godz. 14.00 wyłącznie wraz z przesłanym potwierdzeniem
opłaty !!!
TR-W „Miłosna” tel. 55 279-39-58, 692-396-303, fax. 55 279-33-54, e-mail: biuro.milosna@gmail.com.
Warunkiem rezerwacji boksu jest wpłata na konto: Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” Sp. z o.o. 82500 Kwidzyn, ul. Miłosna 18 - PBS Kwidzyn nr konta:63 830000090016203120000010
Pierwszeństwo rezerwacji boksów dla koni zgłoszonych na 2 dni zawodów. Ilość boksów ograniczona .
UWAGA: Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia miejsc w stajniach dla tak zgłoszonych koni.
Wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi, jeżeli rezygnacja nie będzie zgłoszona dodnia
17.06.2019r. do godz. 12.00
Przyłącze do prądu – 80 zł – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu.

Opłata organizacyjna :
-Mistrzostwa :
Seniorki: wpisowe - 250 zł, startowe 40 zł za każdy konkurs
Juniorki: wpisowe - 200 zł, startowe 30 zł za każdy konkurs
Amatorki:wpisowe - 150 zł,startowe 20 zł za każdy konkurs
Kuce: wpisowe- 150 zł, startowe 15 zł za każdy konkurs
Wpisowe wpłacane od osoby za całe zawody

-Puchar Kat Biznesmenów – 500 zł (od osoby za całe zawody)
-Zawody Regionalne wpisowe - 60 zł od konia za dzień zawodów, startowe wg. klasy konkursu.
• Startowe w konkursach regionalnych :
klasa konkursu
Wysokość startowego
Nagrody
LL Mini, LL
15,00
I – III puchary
L
20,00
100% ze startowego
P
30,00
100% ze startowego
N
40,00
100% ze startowego
C
50,00
100% ze startowego
Nagrody pieniężne będą wypłacane dla 25 % startujących koni.
Pula nagród może być zwiększona.
Organizator przewiduje flot’s dla 25 % sklasyfikowanych koni.
- ZGŁOSZENIE PO TERMINIE – 30 ZŁ OD ZAWODNIKA( wątpliwości rozstrzygane na podstawie daty z
potwierdzenia zgłoszenia.
- Poprawki na liście startowej po ich opublikowaniu za zgodą Sędziego Głównego – 20 zł od konia( nie dotyczy
skreśleń).
- Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów minimum na 1 godz. przed startem
lub wpłacić na konto: LKS „Nadwiślanin” nr 13830000090000088220000010
Hipodrom – podłoże- piasek kwarcowy z włókniną, rozprężalnia o podłożu piaskowym.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ i przepisami weterynaryjnymi.
Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
W przypadku braków w dokumentach znajdujących się na stronie internetowej PZJ( dot. terminu ważności badań
lekarskich ) oraz dokumenty wymagane w konkursach towarzyskich należy je okazać najpóźniej na 1 godz. przed
startem. Dla kuców należy okazać certyfikat wzrosty.
Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów nie będą wpuszczone na teren zawodów.
Sprawy weterynaryjne: Powiatowy Lekarz Weterynarii - Józef Świokło - 055/279-31-62
Lekarz weterynarii – Andrzej Olszewski – 0601-680-364
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i
trwania zawodów.
Wyżywienie: Bar oraz Willa „Miłosna”
Noclegi prosimy zamawiać we własnym zakresie:
Noclegi „Miłosna” 600-719-700
Noclegi Kwidzyn ul. Leśna 1A tel. 690-914-468 ( odległość ok. 600 m od TR-W)
Willa „MIŁOSNA” tel. 669-557-226
Hotel Pasja, ul. Polna 7 ,55-279-12-40
Centrum Hotel, ul. Kopernika, tel. 55-613-13-66
Centrum „Balke” , ul. Braterstwa Nar.42, tel. 600-874-443, 55-279-34-33
Pensjonat Winiarnia ul. Hallera 18, 55-279-43-35
„Kamil” Hotel Kwidzyn, ul. Hallera 32 ,tel.055-279-96-41
„Papiernik” Zajazd noclegowy Kwidzyn, ul. Lotnicza 1 tel. 055-279-23-37
„Hotelik WWW” Kwidzyn ul.11 Listopada 13, tel. 055-279-35-28
KODEKS POSTĘPOWANIA
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego
kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

•

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

•

Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawanych leków i
środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz również do przypadków nadużywania pomocy.

•

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża ,pogodę, warunki
stajenne, 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,
ewentualnej eutanazji.

•

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

REGULAMIN
Mistrzostw Polski Północnej Amazonek oraz Pucharu Biznesmenów
w skokach przez przeszkody
1. Organizator: LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn
2. Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekt TR-W „Miłosna” w Kwidzynie
3. Uczestnictwo:
Mistrzostwa
Kategoria: Seniorki- zarejestrowane w WZJ lub PZJ z licencja III i II , wiek od 16 lat
Kategoria: Juniorki- - zarejestrowane w WZJ lub PZJ z licencja III i II , wiek 12-18 lat
Kategoria: Amatorki ( towarzyskie) - bez licencji i w licencją wstępną zarejestrowane w PZJ lub WZJ wiek od 11
lat
Kategoria Kuce gr.C i D -zarejestrowane w WZJ lub PZJ , wiek 11-16 lat
Kategoria Kuce gr A1 - zarejestrowane w WZJ lub PZJ wiek 9-12 lat. Kuce o wzroście do 130 cm
Puchar
Kategoria: Biznesmeni ( towarzyskie) – panie i panowie bez licencji oraz z licencją wstępną i III zarejestrowani w
PZJ lub WZJ
W półfinale można startować na 2 koniach . Do punktacji zaliczany będzie lepszy wynik.
Natomiast w konkursie finałowym tylko na jednym wybranym przez siebie koniu, który ukończył przynajmniej
jeden półfinał.
Wiek koni zgodnie z przepisami PZJ.
Kolejność startów:
W pierwszym półfinale wg miejsc wylosowanych, drugie konie będą umieszczone na końcu listy w kolejności
odpowiedniej do wylosowanej przez zawodniczkę.
W drugim półfinale i w finale w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc.
W przypadku, gdy po obu półfinałach kilka zawodniczek ma jednakową liczbę punktów karnych, o kolejności
startu decyduje wynik drugiego półfinału.
W II nawrocie finału startować będzie 10 najlepszych par oraz ci, którzy mają wynik równy dziesiątemu miejscu.
Zawodniczka wyeliminowana w jednym z półfinałów, otrzymuje wynik ostatniej zawodniczki, która ukończyła
przejazd w tym konkursie zaliczany do Mistrzostw, powiększony o 10 pkt. karnych.
Drugi nawrót finału rozgrywany będzie jako konkurs zwykły bez rozgrywki.
W przypadku jednakowej liczby punktów karnych na miejscach medalowych przeprowadzona
zostanie rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego. W przypadku jednakowej liczby punktów karnych od
miejsca IV o kolejności w Mistrzostwach decyduje krótszy czas przejazdu w II nawrocie finału lub konkursu
finałowego zwykłego.
Aby zawodniczka została sklasyfikowana w Mistrzostwach musi ukończyć jeden półfinał i pierwszy nawrót finału
dwunawrotowego lub konkurs finałowy zwykły.
Powyższy Regulamin dotyczy również rozgrywanych konkursów w kategorii biznesmenów (Puchar).
Program
Kategoria
Seniorki
Juniorki
Amatorki
Kuce gr C,D
Kuce gr A1
Puchar Biznes.

I półfinał
120 cm szybkości
110 cm zwykły
90 cm zwykły
80 cm dokładności
55 cm dokładności
100 cm zwykły

II półfinał
120 cm zwykły
110 cm zwykły
90 cm zwykły
80 cm dokładności
55 cm dokładności
100 cm zwykły

Finał
120/125 dwunawrotowy
110/115 dwunawrotowy
95 cm zwykły
85 cm zwykły
60 cm zwykły
105 zwykły

Nagrody:
Mistrzostwa i Puchar:
W każdej kategorii medale i puchary za I - III miejsce.
Amazonki na kucach, Amatorki i Juniorki- nagrody rzeczowe za I-V m-ce
Seniorki i Biznesmeni - nagrody finansowe do podziału 100% startowego za I-V m-ce

