
PROPOZYCJE ZAWODÓW:

VI MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ AMAZONEK 
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZRZESZENIA LZS

ZAWODY REGIONALNE i TOWARZYSKIE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

POD PATRONATEM
 BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

JUBILEUSZ 70-CIO LECIA JEŹDZIECTWA W KWIDZYNIE

1 Organizator:   LKS „Nadwiślanin” TR-W „Miłosna” Sp.z o.o. 

2 Data i godzina rozpoczęcia:  27-28.08.2022r. godz. 9.00

3 Miejsce zawodów:  Ośrodek TR-W „Miłosna” ,Kwidzyn, Miłosna 18

4 Warunki techniczne:
 Hipodrom–  70 m x 40 m podłoże kwarcowe z włókniną, 

 rozprężalnia 50 m x 35 m podłoże kwarcowe z włókniną -  W HALI

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu:   MET-TRANS Mieczysław Pietraszek

6

Osoby oficjalne:

Sędzia Główny:   Marta Głuchowska

Sędzia WZJ (wyznaczony przez POM ZJ):   Michał Masłowski           

Członkowie:  Żaklina Chełstowska -Wożniak,  

Komisarz:  Paulina Ogorzała

Gospodarz Toru:  Grzegorz Twardowski

Lekarz weterynarii:  Andrzej Olszewski 601-680-364

Kowal zawodów:  Jacek Drański  503-706-150

Szef Stajni:

Dyrektor/kierownik zawodów:

 

Dorota Jarynowska 512-112-865

 Józef Zagor 692-396-303

7 Otwarcie Księgowości:  Godz. 8.00 do 30 min. po zakończeniu ostatniego konkursu
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Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ i Regulaminem zawodów towarzyskich Pomorskiego Związku 
Jeździeckiego

Wymagane dokumenty, o ile brak ich w bazie Artemor oraz skany strony z historią szczepień z paszportu konia i 
zezwolenia na starty zawodników niepełnoletnich (ZT) należy zamieścić przy zgłoszeniu przez panel 

www.zawodykonne.com w stosownym miejscu lub przesłać mailem na adres: biuro.milona@gmail.com.

Wszystkie  konie uczestniczące w zawodach muszą posiadać urzędowe paszporty w aktualnymi szczepieniami p. 

grypie.

Na zawodach obowiązują numerki startowe koni zgodne z numerem przypisanym na platformie 

zawodykonne.com. Konie bez numerków nie zostaną dopuszczone do wjazdu na rozprężalnię oraz do startu w 
konkursach.

9 Zgłoszenia i listy startowe:
Panel zgłoszeniowy na platformie www.zawodykonne.com  

Obsługa komputerowa i pomiar czasu –   „PAMA” Usługi Jeździeckie       

10 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni/ do dnia: 23.08.2022r. do godz. 14

11

 Koszty

Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem (nr konta):

- Opłaty związane z udziałem w zawodach  ( wpisowe i startowe ) należy uiścić w biurze zawodów minimum na

 1 godz. przed startem lub wpłacić na konto: LKS „Nadwiślanin” nr 13830000090000088220000010

Warunkiem rezerwacji boksu jest wpłata na konto: 

Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” Sp. z o.o. 82-500 Kwidzyn, ul. Miłosna 18  - PBS Kwidzyn nr 
konta: 63 830000090016203120000010  ( w treści prosimy podać  nazwisko zawodnika oraz nazwę i płeć konia)

Rezerwacja boksów do dnia 2  2  .0  8.2022  r. wraz z przesłanym potwierdzeniem opłaty !!! na adres      e-mail: 
biuro.milosna@gmail.com   ,  Fax 55-279-33-54
   Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia miejsc w stajniach dla tak zgłoszonych koni.  
Boksy będą przydzielane w kolejności wpłat na konto organizatora.
    

12 Ilość boksów ograniczona: zgodnie z dokonaną i opłaconą rezerwacją. ( ok. 60 szt)

13 ielkość boksów w stajniach: min 3 m x 3 m
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1
4

 2  6.08  202  2  r (piątek)  w godz. 15- 17 trening na hipodromie wyłącznie dla uczestników MISTRZOSTW ( 3 min)

Godziny rozpoczęcia konkursów zostaną podane po złożeniu wszystkich zgłoszeń.

Program zawodów: 27.08.2022r. (sobota)          

        Konkurs nr 1 kl. LL -  90 cm zwykły (art. 238.2.1)  I półfinał  M.A. Amatorek i M. LZS  Amatorów -towarzyski      
        Konkurs nr 2  kl. P  - 110 cm zwykły (art. 238.2.1) I półfinał M.A. Juniorek i M.LZS  Juniorów   
        Konkurs nr 3  kl. N – 120 cm szybkości (art. 239)  I półfinał M.A Seniorek  i M. LZS Seniorów         
        Konkurs nr 4  kl  Mini LL –  60 cm -dokładności ( bez rozgrywki z trafieniem w normę czasu) towarzyski *       
        Konkurs nr 5  kl. LL -  90 cm dokładności (bez rozgrywki, z trafieniem w normę czasu)- towarzyski *      
        Konkurs nr 6 kl. LL -  90 cm zwykły (art. 238.2.1 ) II półfinał M. Amatorek i M.LZS Amatorów- towarzyski
        Konkurs nr 7 kl. L -   zwykły (art. 238.2.1 ) ( Półfinał Pucharu  **)
        Konkurs nr 8a kl. P- zwykły  (art. 238.2.1 )  II półfinał M.A. Juniorek i M. LZS Juniorów   
        Konkurs nr 8b kl. P- zwykły  (art. 238.2.1 )       
        Konkurs nr 9a kl.  N – zwykły (art. 238.2.1  II półfinał M.A. Seniorek  i M. LZS Seniorów 
        Konkurs nr 9 b kl. N - zwykły  (art. 238.2.1 )       
        Konkurs nr 10   kl. C  - barier (art.262.3.2.1)  godz. 20.30 przy sztucznym oświetlemiu  
        
           
28.08.2022r.(niedziela)       
        Konkurs nr 11  kl  Mini LL –  60 cm dokładności ( bez rozgrywki z trafieniem w normę czasu) - towarzyski*        
        Konkurs nr 12 kl. LL – 90 cm dokładności( bez rozgrywki z trafieniem w normę czasu) - towarzyski*   
        Konkurs nr 13 kl. LL-1 -  95 cm zwykły  (art. 238.2.1)  finał  M. Amatorek i M.LZS Amatorów -towarzyski
        Konkurs nr 14a kl. L zwykły ( art. 238.2.1 ) Finał Pucharu  **   
        Konkurs nr 14 b kl. L zwykły ( art. 238.2.1 )
        Konkurs nr 15 kl. P zwykły ( art. 238.2.1 )   
        Konkurs nr 16  kl. P/P1  - 110/115 cm dwunawrotowy (art.273.2.2, 273.3.4.1) finał  M.A. Juniorek i M.LZS 
Juniorów  ( Rozgrywka odbędzie się wyłącznie o miejsca medalowe)
        Konkurs nr 17  kl. N  zwykły  (art. 238.2.1)       
        Konkurs nr 18 kl. N/N1 – 120/125 cm dwunawrotowy  (art.273.2.2,  273.3.4.1) finał M.A.Seniorek i M.LZS 
Seniorów   ( Rozgrywka odbędzie się wyłącznie o miejsca medalowe)
        Konkurs nr 19  kl. C zwykły ( art. 238.2.2) z jedną rozgrywką na czas - Grand Prix o Nagrodę Euro Trans-Sped 
Kwidzyn, Marcin Plitt
  * Konkurs towarzyski z trafieniem w normę czasu – Przepisy BAneks 6 
    ** - W konkursie   kl  asy   L   nr      7   prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla zawodników – biznesmenów   i oldbojów   o 
Puchar Prezesa  LKS "Nadwiślanin".   Konkurs nr   15   a będzie Finałem Pucharu.  Prosimy  o zaznaczenie uczeststwa w tej 
klasyfikacji w zgłoszeniach.
  UWAGA : Kolejność rozegrania konkursów może ulec zmianie.

 

15
Nagrody: Organizator wypłaca nagrody pieniężne w gotówce minimum na poziomie 100% środków zebranych ze

startowego od wszystkich zawodników. 
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Opłaty: Opłata za boksy : 300 zł. od konia  za całe zawody  ( boksy rozkładane,)  dopłata 100 zł za boks w stajni, 

100 zł za dodatkowy  dzień pobytu konia. ( boksy przygotowane od dnia 26.08.2022r. od godz.14.00  do 
28.08.2022r.) Organizator zapewnia ściółkę-wyłącznie słomę , pasza własna. Organizator nie zapewnia siana. W 

zgłoszeniu prosimy obowiązkowo podać płeć konia, gdyż ułatwi  to ich zakwaterowanie .  

Przyłącze do prądu –  120 zł – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu.   
 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). Płatne u obsługi komputerowej
Warunki finansowe
  ZAWODY REGIONALNE
 Wpisowe za dzień zawodów: 80zł  od konia
Startowe: (z podziałem na poszczególne konkursy i klasy), wg tabeli:

klasa konkursu Startowe za każdy przejazd nagrody

LL mimi, LL 20,00 I-III puchary lub nagrody rzeczowe

L 30,00 Wg tabeli

P 30,00 Wg tabeli

N 40,00 Wg tabeli

C 50,00 Wg tabeli

 Organizator wypłaca nagrody pieniężne w gotówce, minimum na poziomie 100 % środków zabranych ze startowego z konkursów,
 w  których  przewidziano nagrody pieniężne.
Minimalna pula nagród

Klasa konkur.  M-ce I M-ce II M-ce III M-ce IV M-ce V  Suma

L 120 100 80  60 40 400

P 200 150 125 75 50 600

N 250 200 150 125 75 800

C sob 2000 1500 1000 4500

C GP 4000 3000 2000 1000 do 25% sklasyfik. 10000

Nagrody finansowe będą wypłacane dla 25 % startujących w przejazdach liczących się  do rankingu konkursu ( wyłączając przejazdy 
treningowe) 
Organizator przewiduje flot’s dla 25 % sklasyfikowanych koni.  
MISTRZOSTWA AMAZONEK
Opłata organizacyjna: kat. seniorek – 450 zł, kat. juniorek – 300 zł, kat. amatorek 230 zł ,( w tym wpisowe, startowe,  od pary)
MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS ( zawodniczki i zawodnicy z KLUBÓW ZRZESZONYCH w LZS )
Opłata organizacyjna : kat seniorów 250 zł, kat. juniorów 200 zł, kat. amatorów 170 zł (w tym wpisowe, startowe od 
pary)
Zawodniczki biorące udział w Mistrzostwach Amazonek będą klasyfikowane w Mistrzostwach LZS  po 
dokonaniu dodatkowej opłaty wpisowego w wysokości 100 zł  niezależnie od kategorii.. Należy zaznaczyć przy 
zapisach.
 REGULAMIN MISTRZOSTW  WRAZ Z PODZIAŁEM NAGRÓD  W ZAŁĄCZENIU.
 W MISTRZOSTWACH  AMAZONEK PULA NAGRÓD FINANSOWYCH  6650 ZŁ + NAGRODY RZECZOWE.
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Zwroty opłat a wycofanie z zawodów: Po wycofaniu konia  po terminie zgłoszeń ostatecznych, tj  po godz. 12 

23.08.2022r. wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.  W przypadku wcześniejszego 
wniesienia  opłaty za wpisowe i startowe zwrot  przysługuje po wycofaniu konia do 2  3  .0  8.  202  2   r. do godz. 12.00

18

Noclegi:  
Noclegi prosimy zamawiać we własnym zakresie: 

Noclegi TR-W „Miłosna tel. 600-719-700  
Noclegi Kwidzyn ul. Leśna 1A    tel. 690-914-468 ( odległość ok. 600 m od TR-W)  Rezerwacja na hasło -ZAWODY
Pensjonat PP Krukowskich  Rakowiec k. Kwidzyna  (ok. 8 km) 55-275-16-18
Hotel Pasja, ul. Polna 7  tel.55-279-12-40 
Centrum Hotel, ul. Kopernika, tel. 55-613-13-66 
„Kamil” Hotel Kwidzyn, ul. Hallera 32 , tel.55-279-96-41 
„Papiernik” Zajazd noclegowy  Kwidzyn, ul. Lotnicza  
Pensjonat „Winiarnia” Kwidzyn, ul. Hallera 18  tel. 55-279-43-35
B  ALKE – BAZA NOCLEGOWA Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 42  tel. 600-874-443 

19
Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, 
każdorazowo dosiadając konia.

20 Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez ograniczenia  w 
zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na 

billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

21
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów , w tym godzin rozpoczęcia zawodów oraz ich 

odwołania.  Godziny rozpoczęcia konkursów są orientacyjne i mogą ulegać zmianom (+  -  30 min.)

22
Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

23 Konkursy kl. C zostaną rozegrane przy minimum     5  zgłoszonych parach.

24 Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej:  30 min po zakończeniu konkursu.

25 Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym.

26 Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy.

27 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu:  26.07..2022r.
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KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 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 obrządku, kucia i 
transportu.

 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 zagrażających zdrowiu konia lub 
ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

 Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podłoże, 
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 w 
przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

 POMZJ i PZJ zachęcają wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu 
swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 
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