
PROPOZYCJE ZAWODÓW: 

MISTRZOSTWA POMORZA 
 Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu i Paraujeżdżeniu 

19 – 21 sierpnia 2022 KWIEKI 
 
 

SPONSORZY: 

 
 

  
 

1 Organizator:   Pomorska Liga Jeździecka 

2 Data i godzina rozpoczęcia: 19 sierpnia 2022 godz.8:00 

3 Miejsce zawodów: Kwieki, Sienica 22 Rytel 

4 Warunki techniczne: czworobok: piaszczysto – flizelinowe 60x20,  

Rozprężalnia: piaszczysto – flizelinowe  

5 Zabezpieczenie medyczne na miejscu: Pogotowie medyczne ESKUMED 

6 Osoby oficjalne:  

Sędzia Główny: Łukasz Walter 

Sędzia WZJ : 
Zofia Górska 

 

  

  

Komisarz:                              Kinga Treczyńska 

Lekarz weterynarii: Piotr Burliński 

Kowal zawodów na dyżurze:  723 279 841 

Dyrektor/kierownik zawodów: Ilona Oelrich (510 495 049) 

7 Działalność Księgowości: 
od 8:00 do 60 minut po zakończeniu ostatniego konkursu w każdym z dniu 
zgodnie z godzinami pracy  

8 Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ 

W czasie rozgrywania zawodów stosowane będą wszystkie ustanowione przez organy państwowe oraz Polski 
Związek Jeździecki ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujące na dzień 
rozgrywania zawodów. 
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9 Zgłoszenia i listy startowe:  https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia  

10 Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu przyjmowanych koni/ do dnia: 17 sierpnia  2022 r. godz. 18:00 

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

PLJ nr 27 8340 0001 0202 8088 2000 0001 z dopiskiem: nazwisko_zawodnika_koń_data_zawodów 

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia na kontakt@zawodykwieki.pl (tytuł e-maila: Opłaty – 
ujeżdżenie19 – 21 sierpnia 2022)  

  12 
Liczba boksów ograniczona: 100 boksów namiotowych w tym 40 angielskich (przydział w miarę możliwości wg życzeń, 
ewentualnie decyduje kolejność zgłoszeń) 

13 Wielkość boksów w stajniach: 3,5 x 3,5 m  
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Nagrody:  

Nagrody honorowe oraz rzeczowe i finansowe 

Runda/miejsce I II III 

Runda L kuce rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

Runda P Kuce rzeczowa rzeczowa Rzeczowa 

Runda DK rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

CS Do podziału między 25% najlepszych par 100% opłaty startowej 
plus narody rzeczowe  

CC Do podziału między 25% najlepszych par 100% opłaty startowej 
plus narody rzeczowe 

C Do podziału między 25% najlepszych par 100% opłaty startowej 
plus narody rzeczowe 

N rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

D rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

P reg / L tow. rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

L reg / L tow. rzeczowa rzeczowa rzeczowa 

 

 

W konkursach mistrzowskich nagrody zgodnie z Regulaminem Mistrzostw: 
Nagrody honorowe (medale, statuetki, flo) muszą być przyznane wszystkim medalistom. Nagrody finansowe i rzeczowe 
muszą być przyznane co najmniej 25% zawodników startujących w każdej kategorii. 3. Dla zawodników startujących w 
kategorii Juniorów i Seniorów przeznaczone są nagrody finansowe w łącznej wysokości nie mniejszej niż 50% sumy 
opłat organizacyjnych w Mistrzostwach. Z tej puli co najmniej 1/3 przeznaczona jest na kategorię Juniorów a 2/3 na 
kategorię Seniorów. 
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Opłaty: 

Runda – 290 zł (50% opłata wpisowa, 50% opłata startowa) 

Druga runda dla pary 90 zł (50% opłata wpisowa, 50% opłata startowa) 

Pojedynczy start - 120 zł (50% opłata wpisowa, 50% opłata startowa) 

Siano – 20 zł kostka 

Słoma –  20 zł kostka / 120zł balot 

cena boksu: 290 zł za całe zawody 
Parking pojazdów sypialnianych, namiot 190 zł za całe zawody 

Możliwy przyjazd dzień wcześniej i wyjazd dzień później(dodatkowy koszt – 70 zł). 

16 Zwroty opłat a wycofanie z zawodów: W przypadku odwołania zawodów w 100 %, w przypadku rezygnacji przed 
rozpoczęciem zawodów opłaty wpisowe  

 17 Noclegi: Na miejscu, rezerwacja: kontakt@zawodykwieki.pl -  przy rezerwacji proszę podać numer telefonu 

Pałac – 340 zł/os/zawody,  pensjonat 225 zł/os/zawody, przy dworku 200 zł/os/zawody. Psy, koty i gryzonie – 50 zł za 
całe zawody prosimy zaznaczać obecność w zgłoszeniach. Polecamy również liczne hotele i agroturystyki w pobliżu. 

18 
Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego nakrycia głowy, 
każdorazowo dosiadając konia. 

19 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. 

20 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania. 

21 
Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub podczas 
transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

22 Konkursy zostaną rozegrane przy minimalnej liczbie 3 par startujących. 

23 Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej: do godziny po zakończeniu ostatniego konkursu. 

24 Wszelkie pojazdy parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym. 
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25 
Właściciele psów na terenie zawodów zobowiązani są do trzymania ich na smyczy, niestosowanie się do tego 
wymogu będzie karane kwotą 500 zł. 

26 Propozycje zaakceptowane przez Pomorski Związek Jeździecki w dniu:  

27 

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. 

28 
•  

 
 
Program zawodów 
 
 Piątek Sobota Niedziela 

Runda L kuców (mały 
czworobok) 

 MPom młodzików 

1 L-9 13 L-7 24 L – 11  

Runda P kuców (mały 
czworobok) MPom JM kucy 

2 P-8 14 P-10 25 P – 11  

Runda D/P MPom JM dk 3 P – 9  15 D – 6  26 D – 7  
Runda L tow. MPom 
Amatorów Kuce i DK 

4 L – 1 16 L – 2  27 L – 3  

Runda L 5 L – 1 17 L - 2 28 L – 3 
Runda P MPom Juniorów 6 P - 1 18 P - 2 29 P – 3  

Runda P towarzyska  
MPom  OPEN DK 

6 P - 1 19 P - 2 30 P – 3  

Runda D 7 D – 1 20 D - 2 31 D – 3  
Runda N 8 N – 4 21 N - 5 32 N – 6  

Runda C MPom Seniorów 9 C - 1 22 C - 2 31 C – 4  
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MPom w  Parajeździectwie 10 Drużynowy poz II 23 Mistrzowski poz II 33 Dowolny poz II 
Runda CC 11 CC - 1 24 CC-2 34 CC – 6 
Runda CS 12 CS-1 25 CS-2 35 CS - 5 

  
Po uzgodnieniu z organizatorem będzie istniała możliwość przejechania innych programów, koszt 120 zł. 
 
 
 
 
 
 
Minimalna liczba nagród w każdej klasie opierać się będzie na zasadzie – jedna nagroda na czterech zawodników. 
Nagrody w tabeli są nagrodami minimalnymi. W każdym konkursie zostanie nagrodzonych 25% par, które wzięły w 
nim udział. Przykładowy podział Miejsce objętych nagrodami zawiera tabela poniżej: 
 

Liczba startujących  Liczba nagród 
1-4 1 
5-8 2 

9-12 3 
 
 
Propozycje zatwierdzone przez PomZJ  


