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Propozycje 

Okręgowe Zawody w Ujeżdżeniu 

26–27 lipca 2014 r., Kwieki 
 

 

Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych 

 

Miejsce: Kwieki  koło Czerska 

 

Termin: 26–27 lipca 2014 r.  

 

Osoby oficjalne 

Sędzia główny: Marlena Gruca–Rucińska 

Komisja sędziowska: Joanna Kruk, Paweł Sojecki 

Dyrektor zawodów: Małgorzata Zdunek, mzdunek@sportykonne.pl, tel. 502 64 28 69 

Lekarz weterynarii: Zbigniew Puchała 

Komisarz zawodów: Anna Głuszkiewicz 

 

Sekretarze: Zapraszamy osoby chcące odbyć praktyki sędziowskie i prosimy o wcześniejsze 

potwierdzenie w biurze zawodów chęci odbycia praktyk  

 

Uczestnicy: jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ i WZJ. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia zawodników i koni należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  

zawody@sportykonne.pl, tel. 502 64 28 69. Ostateczny termin zgłoszeń: 21.07.2014 
 

Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest przedpłata na konto w wysokości 250 zł do dnia 

21.07.2014 na konto: PKO BP S.A 10 1020 1491 0000 4602 0070 4932 

 

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: 

 nazwisko jeźdźca, płeć i imię konia, data przyjazdu. 

Przykład:  Kowalski, klacz Ariadna, 12 października  

 

Sprawy weterynaryjne: zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ i WZJ. 

 

Warunki techniczne 

Plac konkursowy podłoże piaszczysto–fizelinowe, wymiary 100x40m 

Rozprężalnia podłoże piaszczysto–fizelinowe wymiary 75x50m 
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PROGRAM ZAWODÓW 

 

 Sobota Niedziela 

Runda L L-2 L-3 

Runda L towarzyska L-1 L-2 

Runda P P-1 P-2 

Runda N N-6 N-7 

Runda C C-3 C-4 

Runda CC CC-1 CC-2 

Runda CS CS-1 CS-2 

 

Konkursy dla kucy zostaną rozegrane wg zgłoszonych potrzeb. 

 

Nagrody 

Rundy L, P, N, C, CC – floots, puchary i nagrody rzeczowe. 

Runda CS: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł, IV miejsce – 200 zł,  

V miejsce – 100 zł 

 

Opłaty 

Boks: 250 zł 

Runda: 120 zł.  

Zawodnik jadący dwie rundy wnosi tylko opłatę za jedną rundę. 

Pojedynczy start w konkursie: 70 zł 

 

Wszystkie zmiany na listach startowych za odpłatnością 50 zł i za zgodą sędziego 

głównego. 

 

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego minimalna liczba nagród  

w każdej klasie musi opierać się na zasadzie – jedna nagroda na czterech zawodników.  

W przypadku, gdy liczba startujących jest niewielka organizator posłuży się kluczem: 

 

Liczba startujących  Liczba nagród 

1–4     1 

5–8     2 

9–12     3 

13–16    4 

17–20    5 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Podłączenie do prądu: jeżeli Państwo będziecie korzystać z przyłącza, prosimy 

zaznaczyć rodzaj samochodu oraz numer rejestracyjny. 

2. Pasza i siano własne. Organizator zapewnia tylko pierwszą ściółkę (słomę) w 

boksach. Istnieje możliwość zakupu trocin odpylonych: balot 50 zł (jeżeli trociny mają 

być w boksach od początku prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu). Możliwość zakupu 

siana i słomy na miejscu: siano kostka 10 zł, słoma kostka 8 zł. 

3. Za trzymanie psa bez smyczy - kara 500 zł 

4. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu opłata dodatkowa 

za boks wynosi 50 zł/dzień. 

 

INFORMACJA DODATKOWE 

 

1. Obowiązuje kodeks postępowania z koniem PZJ. 

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 

dokumentacje PZJ i WZJ. 

3. Konie niezgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po 

uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty organizacyjnej. W przypadku 

dużej ilości zgłoszonych koni organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia 

przyjęcia zgłoszonych koni. 

4. Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie 

możliwa jedynie za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości 

organizacyjnych. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów 

i innych zdarzeń losowych. 

6. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 

zalecane jest zawarcie stosownego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

7. Wstęp na teren zawodów bezpłatny.  

8. Wstęp do stajni tylko: trenerzy, szefowie ekip, zawodnicy, luzacy, właściciele koni. 

9. Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową z zawodów 

i może jej użyć w publikacjach prasowych i promocyjnych. Zawodnicy, którzy nie 

wyrażają zgody na użycie wizerunku proszeni są o złożenie oświadczenia na piśmie w 

biurze zawodów. 

10. Zamawiający boks zobowiązany jest do zapłaty również w przypadku 

niewykorzystania boksu, chyba że rezygnacja nastąpiła przed upływem terminu 

zgłoszeń. 
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ZAKWATEROWANIE 

 

Zajazd u Bodzia 52 39 86 297 (najbliżej położony)  

Robex Czersk tel. 509 459 394 (12 km) 

Agroturystyka Czersk tel. 501445417 (15 km)  

Zajazd Fojutowo tel 52 3367830 (20 km) 

Hotel Roal Czersk tel. 52 3984276 (12 km)  

Motel Stary Młyn Łąg tel. 52 3988709 (20 km) 

Hotel Piast Chojnice tel. 52 3977506 (30 km)  

Hotel Polonia Chojnice tel. 52 3972270 (30 km) 

Agroturystyka u Tomka Ostrowite tel. 52 3984249 (20 km)  

Agroturystyka Oaza Legbąd tel. 52 3955538 (20 km) 

 

 

Wyniki każdego dnia, listy startowe i fotorelacje na stronie organizatora: 

www. sportykonne.pl 
 

 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez Pomorski Związek Jeździecki dnia …………… 

 

 

 

 
 


